DOM ANSELM STOELENO. CART., PARKMINSTER

DE OUDE DAGORDE VAI\TDE KARTTJTZERS

AS HET \ùTELAANGETTEZENOOK EENKARTUIZER
op te nemen onder de medewerkersvan deze familie-hulde
aan de nagedachtenisvan den H. Benedictus? Indien de
volgende bladzijden iets kunnen bijdragen tot het oplossen
van dien twijfel, zullen zij hun doel bereikt hebben.
Hoe leefden de Kartuizers van de eerste generaties? En,
om ons onderwerp nog nauwer te omschrijven, welke
waren de bestanddelenvan den dag van een Kartuizer en in welke orde volgden deze
bestanddelen elkander op in de verschillende tijden van het jaar ? Om .op deze vraag
te antwoorden, moeten wii hoofdzakelijk te rade gaan bij den schrijver van de eerste
compilatie van de gebruiken van de Orde. In zijn Consuetudines(c. LI27) heeft Guigo,
vierde opvolger van den H. Bruno, een hoofdstuk uitsluitend aan onze kwestie gewijd,
onder den titel : <<S{ranneerverlaat men de cel; over de nachfwake en over de dagorde>>1).
rt <<Quo tempore de cella exeatur, de vigiliis et distinctione horarum. >>De tekst van de Constre
tudines Guigonis is te vinden in de Patrologie van Migne, d. t5i,k.6tI
w. Voor de Consuetudines
Basilii (c. 1170) en de Statuta Jancelini (L222) gebruiken wij het MS. Parkm. B. 84. De Statuta
Andqua (1259), de Nova ColLectio (L368) en de Tertia Compilatio (1509) worden geciteerd
volgens de uitgave van Basel, 1510. De teks,t van de Consuetudines Guigonis in de Patrologie
is ontleend aan de uitgave van Dom Le Masson in zijn Annales Ord,inis Carnrsiensis (Correriæ,
L687). Over -deze uitgave heeft Dom André S7ilmart het volgende geschreven (Renre Mabillon,
XVI, 1926, blz. 92, n. 34) : <<Une nouvelle édition des Cout,rmei est très désirable, celle de
Dom Le Masson étant fausséepar l'esprit de parti >. Dom Amand Degand (zie blz. 7g van
het artikel van Dom l7ilmart) heeft in een eigènhandigenota .tegendeze beschuldigingprotest
aangetekend.Er zrjn enkele varianten tussen de twee exemplaren van deze no'ta, beide eigenhandig, die hier v66r ons liggen. ITij geven den tekst die de laatste schijnt ,te zijn, maar voegen
er de varianten tussen rechte haakjes bij. Ziehier dus wat Dom Degand schreef : <<Cette accusation
d'une édition fausséepar I'esprit de parti, ne saurait être maintenue. Il faut distinguer entre
le texte et le commentaire qui I'accompagne.Le 'texte, tout comme dans l'édition de Bâle,
demande à être révisé d'après les manuscrits.Mais les altérations [add. : de détail] qu'il con,tient
sont purement accidentelles ladd. : et I'esprit de parti n'y est certainement pour rien].
Quant au Commentaire, bien qu'il contienne beaucoup d'excellenteschoses,il est tiop souvent
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De eerstewoorden van dit opschrift onderstrepenmeteen het meest kenschetsendeelement
van het Kartuizerleven, het element dat tevens het bijzonder standpunt is, vanwaat uit al
de oefeningen van dat leven moeten beschouwdworden.

Tussen het opstaan en het ogenblik waarop men zich naar de kerk begaf voor het
zingen van de metten, werd in de cel enigen tijd aan geestelijke oefeningen besteed.Men
noemdedien tijd de nachtwake(vigiliæ). Het woord had dus voor den Kartuizer niet dezelfde
betekenisals in den Regel van den H. Benedictus,waar het terugslaatop het koorofficie zelf,
namelijk op de metten. De lengte van de nachtwake was verandedijk. Van 1 November
tot 1 Februari moest zij lang genoeg zijn om een derde van het psalterium <<niet te vlug >>
te bidden. Van Pasentot 13 Septembermoest het juist mogelijk zijn de metten van O. L.
Vrouw te zeggen.Tussen die twee perioden was er een overgangstijd waarin de nachtwake
geleidelijk langer of korter werd.
Hier en op andere plaatsen vindt men uitdrukkingen, zoals : <<Tijd genoeg om vijftig
psalmen niet te vlug te zeggen; de nachtwake van vijftig psalmen; een tijdruimte waarin
de zeven boetpsalmenkunnen geplaatstworden; lang genoeg om de vier eersteboetpsalmen
te bidden; een tijdruimte die voldoendeis voor de metten van O. L. Vrouw; een tijdruimte
waarin een klein uur van den dag en twee uren van O. L. Vrouw kunnen gezegdworden >>2).
Deze en soortgelijke uitdrukkingen waren enkel bedoeld om verschillende tijdruimten
bij benadering aan te duiden. Zij verondersteldengeen verplichting de vermelde gebeden
te zeggens).De opmerking is niet zonder belang, want, behalve op de twee aangehaalde
plaatsen, wordt in de Consuetudinesvan Guigo geen woord gerept over het officie van
O. L. Vrouwa).
tendantieux (sic). Il ne faut pas perdre de vue les circonstancesdans lesquellesil fut composé.
Dom Le Masson s'y propose avant tout d'atténuer Ie mauvais effet produit, jusque dans l'Ordre,
par les attaquesinjustes [al. : peu loyales] de Rancé,et de montrer partout et toujours le Carnrsia
numquzrm deformata. C'est dans cette tache difficile, non moins que louable, que Dom Le Masson
dépasseplus d'une fois [al. : souven't] la mesure, et son commentaire ne peut plus être accepté
les yeux fermés. Il importe aussi de tenir compte [rl. , Il faut tenir compte aussi] de l'épogue
tardive [om. : tardive] à laquelle écrivait [al. : vivait] Dom Le Masson. 6 sièclesaprès Guigues!
ladd.: c'était bien loin des origines!!]> Deze woorden van Dom Degand kunnen wij zonder
voorbehoud ondertekenen.Vij willen er ook op wijzen, dat Dom Le Masson rond en eerliik
zijn onbevoegdheid als drukproevencorrector heeft erkend (zie, op de laatste pagina van
zijn Annales, de nota die het tweede etratum voorafgaat). De bemerking van Dom lTilmart
heeft 'trouwens niet den minsten graad van waarschijnljkheid, indien men bedenkt dat de
officiële uitgave van de ConrsuenrdinesGuigonis door iedereen kon worden nageslagen en
openbaar in het kapittel gelezen werd. - 2l ConsuEt. Guigonis, ç. 29, n. 1. 3; Statuta Antiqua,
p. 1, c. 41, n. 3. 5. - s) Statutâ Antiqua, p. 1, c. 41, n. 8 (over de nachtwake van 50 psalmen):
<<In quo spatio psalmis vel aliis exercitiis spiritualibus occupamur ). - 4) In de Consuetudines
Basilii treft rnen voor de eerste maal het voorschrift aaî : <<Horas Beatæ Mariæ omnibus
diebus dicimus)). - Voor de dagorde van Guigo raadplege men blz. 2o4.
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Volgens Guigo was er geen nachtwake op twaalfJessen-feestenen in de drie grote
octaven van Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Maat door het invoeren van het verplichte
Maria-officie werd ook op al die dagen de korte nachtwake voorgeschrevens).De Statuta
antiqua hebben den tekst van Guigo aan den nieuwen toestand aangepast,maar tevens een
nieuwe uitzondering ingevoerd voor de aderlatingen (minutiones), waarover wij hieronder
enkele bijzonderhedengeven.

Het officie van de Kartuizers stemde in brede lijnen overeenmet de voorschriften van
den H. Benedictuso).\Y/ij hoeven hierop niet verder in te gaan. Guigo stipt aan dat, volgens
algemeen gebruik van de monniken, van het octaaf van Pinksteren tot L November, op
feriale dagen, - gemiddeld vier of vijf keren per week, - de lessenvan de H. Schriftuur
door één korte les vervangenwerden?).
Van 3 November tot Septuagesima-Zondagwerd na de metten het dagelijks officie
van de overledenenin het koor gezegd,behalve op twaalf-lessen-feesten.
Na Septuagesima
zegdemen dit officie in de cel, na de vesper of het avondmaal. De jaargetijdenwerden in
de kerk gezegd,behalve gedurendede Vasten. Op 2 November, voor een begrafenisof een
jaaryetijde en, ongetwijfeld, ook voor het aanvangenvan een dertigste (tricenarium), werd
het <<volledig >>dodenofficie gezegd,<<met lauden en vesper, negen lessenen verscheidene
antiphonen>>8).Het <<dagelijks >>dodenofficie had dus noch verscheideneantiphonen, noch
negenlessen,noch lauden, noch vesper;met anderewoorden, het bestonduit verkorte metten.
\Wel is waar, spreken de Statuta Antiqu,t voor ditzelfde officie van de vesper, de metten
met één antiphoon, drie lessen en negen psalmen, en de laudene). Maar de vesper en de
lauden zijn zeker na Guigo bijgevoegdro)' en voor het aantal psalmen is het hoogst waarschijnlijk dat men in de Grande Chartreuse,ten tijde van Guigo, hetzelfde gebruik volgde
als in Cîteaux en Prémontré, namelijk drie psalmen, of één nocturne met de slotgebeden.

Na de metten en het dodenofficie volgde een tussenpoos(intervallum), die ten hoogste
den tijd moest laten om de zevenboetpsalmente zeggen.De H. Benedictushad voor de lange
winternachten de lauden van de metten gescheiden: tussen de twee was een tijdruimte,
6) Daarom zegt Basilius niet, zoalsGuigo, dat er op de aangegevendagen geen nachtwakeis, maar
dat er geen nachtwakeis van vijftig psalmen : <<Inlra Natalis octavasnec quinquaginta psalmorum
vigilias, nec septemfacimusintervallum>>(Ms. Parkm.84, blz.32, 1.9).Over dat <<intervallum>>,
6) <<In quo (officio divino) cum cæteris monachis multum, maxime in
zie hieronder
psalmodia regulari, concordesinvenimur >>(Consuet. Guigonis, prologus). - r) <<IJna, nisi festum
i n ter s it , lec t iones i c u t c ' æ te rim o n a c h i c o n te n ti sumus> >(c.5, n.5). - s) Ibi d., c. 1L, n. 1. 3;
c. L3, n. 2. - s) Statuta Antiqua, p. 1, c. 49, n. 7. lO. - 10) Van de lauden sprekenvoor het eerst
de Stanre Jancelini. Zie verder, note 21).
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die kon gebruikt worden voor de studie (meditatio) van de psalmen en van de lessen.
Maar de betekenis van de tussenpoosvan de Kartuizers was niet dezelfde. Volgens den
H. Benedictuswerden de monniken gewekt op het achtsteuur van den nacht en gingen zij
onmiddellijk naar de kerk voor de metten. Daarna moesten zij wachten tot het krieken van
den dag om de lauden te beginnen.De afstand tussende metten en de lauden verschildedus
naargelang men zich in het begin, in het midden, of op het einde van de winterperiode
bevond. De Kartuizers hielden er een andereberekeningop na. Om het uur voor het opstaan
vast te stellen nam men niet de completen, maat den dagenad van den volgenden dag als
vertrekpunt. De monniken werden gewekt v/anneer er nog juist tijd genoeg was om v66r
den dageraadde metten en de lauden, voorufgegaanvande nachtwake,te zingen. De tussenpoos was dus enkel als een korte ontspanning bedoeld. Guigo stelt geen minimum voor
de onderbreking vast. Dat was ook niet nodig, want iedereen kende het voorschrift van
den H. Benedictusvoor de zomernachtenrr).Na die tussenpooszong men de lauden. Guigo
bepaalt dat deze, in den winter, van 1 October tot Pasen, tegen den dageruadmoesten
gedaan zijn.
Uit het vootgaande blijkt dat, bij de Kartuizers, de nachtwake, de feriale lessen,het
dodenofficie, de maximum-onderbreking,en het vervroegen van de lauden, bedoeld waren
om de lange nachten van den winter te vullen. Het was slechtsna al die middelen uitgeput
te hebben, dat men tot de radicale oplossing, het verlengen van den slaap, overging.

In den winter, op gewone weekdagen,volgde de prime in de cel onmiddellijk op de
lauden, op hetzelfde uur dus, met betrekking tot de zon, waarop in den zomer de lauden
'kwam,
werden begonnen. Dan
in den winter na de prime, in den zomer na de lauden,
een vrije tijd, die men aan geestelijkeoefeningenbesteeddeen die bij zonsopgangeindigde,
in den winter met de terts, in den zomermet de primerz). Jn dezetijdruimte, <<in den zomer
vô6r de prime, in den winter daarna>>,werd bij gelegenheid,alhoewel nog zelden ten tijde
van Guigo, een <(vroege)) conventsmisgecelebreerd,of ook nog, reeds vaker, een gelezene
mis, namelijk een mis voor een dertigste of, iedere week, een mis voor de weldoenersls).
In de Vasten, op gewone weekdagen,werden na de prime de boetpsalmenen de litanie
gezegd.Guigo spreekt van drie litanieën: de eerste, zeer kort (perbrevis), werd gezongen
op Paaszaterdagen op de vigilie van Pinksteren; de tweedewas die van de Vasten; de derde,
de litanie van de stervenden,langer of korter volgens de omstandigheden(prout res patifur
longa vel brevis), had aanroepingendie aan de bijzondere noden van de zieken waren
aangepastla).De litanie van Paaszaterdagwas merkelijk korter dan die van de Vasten.
Men bemerkt, o.2., voor de heilige monniken, dat al de Vaders van de woestijn werden
rr) <<Parvissimo intervallo quo fratres ad necessarianaturæ exeunt ) (Regula, c. 8.) - rzl Zie
verder, ttola 5e).- re) Consuet.Guigonis, c. 14 n, L. 4. - 14) Ibid., c. 4, n. 11. 28; c. l), n. 2.

L9/t

uitgeschakeld,en dat alleen de H. Benedictusen een van zijn lievelingsheiligen,de H. Martinus, bewaard blevenls).

Naar aanleiding van den vrijen tijd, waarover daareven sprake was, geeft Guigo den
volgenden belangrijken regel : <<Na het nachtofficie is het nooit toegelatenterug naar bed
te gaan>>16).
Het was vooral in de zomerperiode,van Pasentot 1 October, dat de behoefte
aan rust zich opdrong. De nachtslaap was toen niet lang genoeg en men moest tot de
middagrust wachten om het tekort aan te vullen. In den winter had men vôôr de metten
acht tot negen uren ononderbroken rust genoten; maar zelfs dan waren de lange officies
in de koude niet zonder vermoeienisvoor de zwakkeren. Men moet echter de strengheid
van het verbod van Guigo niet overdrijven. Strikt genomen opperde hij geen bezwaar tegen
het nemen van een beetje extra-rust, maat alleen tegen het terug naaf bed gaan; en daarvoor
kon altijd de nodige toelating door den prior gegevenwordenrz). Er waren zelfs algemene
dispensatiesin gebruikta). Bijzondere melding verdient het geval van de aderlatingen,
viifmaal per jaar. Een van de voorrechten van hen die zich aan de operatie hadden onderworpen was, dat zij terug naar bed gingen na het nachtofficiels). Basilius had het voorrecht
verbreedvoor de twee laatste nachten en had veroorloofd de kerk onmiddellijk na de metten
van den dag te verlaten en de lauden in het kapittel te zeggen,offi zodoendenog meer tijd
te hebben voor de rust2o).Jancelinusdeed allen in 't koor blijven tot na het officie van
de doden, maar gaf daarentegentoelating om in 't kapittel niet alleen de lauden, maar ook
de prime te zeggenzt).Dit voorschrift is merkwaardig om twee redenen.Ten eerste,omdat
blijkt, dat de lauden van de overledenen(Exultabunt) toen reedsin gebruik waren na de
metten van den dag. Guigo spreekt er niet van voor den winter en sluit ze impliciet uit
voor den zomer. Ten fweede, het zou de moeite niet waard geweest zijn terug naar bed
te gaan na het nachtofficie, indien de dagelijkse conventsmis,rond dezen tijd ingevoerd,
ook op die dagen onmiddellijk of in ieder geval zeer kort na het nachtofficie gezongenwerd.
Hieruit mag men besluiten dat, op de dagen van aderlating, een uitzondering werd gemaakt,
r0 l Lit aniev an de Va s te n (M S.P a rk m. A .3 1 , c. 1135) : .,. omnessanctimartyres,sanctesi l vester,
gregori, martine, nicholæ, hilari, remigi, ambrosi, augustine,hugo, paule, antoni, hilarion, benedicte, omnes sancti confessores...(Cf. Consuet.Guigonis, c.80, n. 11: <<sanctiac venerabilespatres
paulus, antonius,hilarion, benedictus>>.)
Litanie vanPaaszaterdag(MS. Parkm. 4.33, c. 1115) :
(... omnes sancti martyres, sancte silvester,martine, benedicte,omnes sancti confessores...
r0) <<Ad lectos autem post matutinas nullo reditur tempore > (Consuet.Guigonis, c. 29, n. 3). rz) Ibid., c. 35, n. 2. - ra) De Statuta
Jancelini (MS. Parkm. B. 84, blz. L46, 1. 15), hierin
gevolgd door de Staruta Antiqua (p. II, c. 6, n. 44), geven de priors (en aan allen, Stat. Ant.),
die op reis zijn, de toelating terug naar bed te gaan : <<Prioribus autem, dum in itinere fuerint,
ad Iectos redire si voluerint licet )). - ls) (( Per hos tres dies mane redimqs ad lectos>>(Consuet.
Guigonis, c. 39, n. 4). - zo) <<Duabusque sequentibusnoctibus, nocturnis cantatis, de ecclesia
exeunt, cantatisquein capitulo laudibus, ad lectos redeunt) (MS. Parkm. B. 84, blz.72, 1..L2). 21) (( Duabusque noctibus sequentibus,nocturnis et Exultabunt cantatis de ecclesiaexeunt. Cantatisque in capitulo laudibus et prima ad lectos redeunt>>(MS. Parkm. B. 84, bIz. L6!, 1. 29).
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EVOLUTIE VAN DE KARTUIZER-DAGORDE
(voor de dagordein Lt27, zie hieronder,blz. 204)
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en dat de conventsmis
later plaatshad.\fii zoudendus hier het eerstespoorvindenvan de
evolutiedie wij hieronderbeschrijven.
De StatutaAntiqua eistendat allen tot op het einde
van de laudenin het koor zoudenblijven, maar zij veryoeddenden vedorenslaapdoor de
nachtwakevô6r de metten en de onderbrekingvôôr de laudenaf te schaffenen door het
officie zelf vlugger te doen zingenzzt.

Ondertussen echter was men reeds een stap verd er gegaanop den weg, die tot een
radicale verandering van den dag van den Kartuizer moest leiden. De enige (( vroege))
conventsmissendoor Guigo voorzien, waren die van 2 November (winterperiode, dus na
de prime), die voor de verkiezing van een nieuwen prior (na de prime, zelfs in den zomer,
want de kapittelzitting volgde onmiddellijk op de mis)2a), en de jaargetijden2e).Deze, die
ten tijde van Guigo nog zelden voorkwamen en die gezongen werden na het nachtofficie
(æstate ante primam, hieme post), waren dus de enige gevallen waarop in den zomer een
conventsmisplaatshad tussen de lauden en de prime. \7ie 's morgens rust nodig had, kon
zich voor die enkele dagen wel uit den slag trekken.
Het invoeren, rond het einde van de XIId' eeuw, van een vroege conventsmisvoor de
twaalf-le.ssen-feesten
zonder kapittel, waarvan er slechts vijf in de zomerperiodev'elen26),
kon ook nog geen diepe wijziging in de gewoontenvan de monniken meebrengen.Maar het
zag er anders uit toen men, enige jaren later, kort vô6r '!.222,besloot iederen dag een conventsmis te zingen. De eersteteksten die hiervan getuigen bewijzen tevens dat men in het
begin getrouw bleef aan den regel van Guigo en dat men die mis op gewone weekdagen,
in den winter na de prime, in den zomer na de lauden celebreer4.ze).Het is klaar, dat
daardoor de terts in den winter en de prime in den zomer, ietwat later moesten geplaatst
worden; zodat men, ten minste van dien tijd af., eentijdruimte van ongeveeréén uur na het
nachtofficie moet onderstellen, zelfs indien men rekening houdt met het voorschrift van
Jancelinus,de vroege missenvlugger te zingen27t.Maar die nieuwe regeling was ongetwijfeld
erg lastig voor hen die na het officie een kleine extra-rust wilden genieten en wij hebben
zzl <<Perhos tres dies mane redimus ad lectos... Secundaet tertia die minutionis officium festinantius et submissiusdicitur... et tunc duobus diebus ultimis cessabuntvigiliæ et intervallum, et
omnes in ecclesiaremanent> (Statuta Antiqua, p. II, c. 15, n. 8. 9) . - 2sl Hetzelfde gold'voor
de mis van den H. Geest bij de opening van htt generaal kapittel : <<In generali capitulo feria
secu.ndapost Primam missa de Spiiitu Sàncto tam ln Cartusii quam in càeris domibus ordinis
celebratur r> (Consuet. Basilii, MS-. Parkm. B. g4, blz. 74, L. 3).-- 24) Consuet. Guigonis, c. 14,
n. l- 4; c. L5, n. 1. - z6) Octaafdagvan O. H. Hemelvaart en van O. L. Vrouw Hemelvaart,
Commemoratievan den H. Paulus,H.-Marcus, Ff. Mauri'tius (MS. Parkm. B. 84, blz. 83, l. 32). zal <<In hebdomada Pentecostesmissa de jejunio feria sexta dicitur mane ante primam > (MS.
Parkm. B. 84, blz. L25, 1. 19). <<Item Rogationun, d quæ dicuntur quinta et sexla fena Paschæ
et sabbato...et dicuntur missæistæ ante primam) (ibid., blz. L4t, t.-?,4). <<Secunda
die capituli
ante primam..: dicitur Salvesanctaparens...Tertia die ante primam SaluspopuliD (ibid., blz. l74,
L. lL). _ _27.1
-<<Missæ matutinales semper festinantius, submissiuset tèmpestivius decantandæ
sunt>) (ibid., blz. 142, L. 2).
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reeds aangestipt, dat voor de aderlatingen bijzondere maatregelen werden getroffen. Op
andere zomerdagenechter bleef de moeilijkheid bestaan.Het is daarom niet te verwonderen,
dat de Statuta AnTiqaa het oude gebruik hierin wijzigden en de conventsmis,in den zomer
zowel als in den wintet, na de prime plaatstenzs).ps dageraadsmis
van Kerstmis en de eerste
mis van Pasen en van Pinksterenwerden alleen uitgezond.t4zo).Daarmede was meteen,
in den zomer, de mogelijtctreidvan een aanvullende rust na het nachtofficie hersteld. Voor
den winteî, waar de nood minder dringend was, moestmen zich helpen zo goed als men kon;
althans de teksten laten niet vermoeden,dat er tussende prime en de conventsmisgelegenheid bestond om te rusten.
Men ging voodopig niet verder. In l3L9 werd door het generaalkapittel de middagrust
tot op het feest van de Kruisverheffing behoudengo)en dit voorschrift werd door de Statuta
Noua in 1368 hernieuwdst). Zolang echter het systeemvan de middagtust in voege bleef,
kon na de metten geen sprake zijn van een tweede, of beter gezegd van een derde slaapperiode; ten hoogste kon een korte aanvullende rust toegelaten worden. Voor den winter
veronderstellendezelfdeStatuta Noua, dat de lauden nog steedstegen den dageruadeindigen.
Er wordt namelijk voorgeschrevendat, indien de dageraadnog niet zichtbaaris op het einde
van de lauden van Kerstmis, men terug naar de cel zal gaanen daar in afwachting de prime
van O. L. Vrouw zaI zeggettsz).Deze veronderstelling zou helemaal overbodig zijn, indien
het uur van het nachtofficie toen reeds vervroegd was om den langen slaap van de winterpetiode in tweeën te delen, want in dat geval waren de lauden verschillende uren v66r
zonsopganggeëindigd.
Maar in het begin van de XVd' eeuw vinden wij ten minste één tekst die van eenverdere
evolutie getuigt. Naar het voorbeeld van den zomer, waat tussen de lauden en de prime
een tijdruimte bestond die voor de rust kon gebruikt worden, vinden wij dat nu ook in den
winter, tussende prime en de conventsmis,een tussentijdis ingevoerd,waardoor ook in die
periode van het jaar aan de zwakkeren een gelegenheidwordt gegeven den ontbrekenden
slaap aan te vullen. Bedoelde tekst bevindt zich in een berisping van het generaalkapittel
van L4LB tot een prior van Spanje gericht. Men verplicht hem, in den zomer een uur tijd
te laten voor de prime en de biecht, terwijl in den winter de monniken een half uur v66r
de conventsmisdoor den koster moeten gewekt wordenss).In den zomer werden de monniken
niet geroepenwant, indien zij zich na de lauden ter ruste hadden begeven,werden zij door
het luiden van de klok voor de prime gewekt. Maar in den winter volgde de prime onmiddellijk op de lauden, en de slapersmoestendus geroepenworden. Het is waarschijnlijk
28) (( A Paschausque ad Exaltationem sanctæcrucis prima tam diebus festivis quam aliis or'to sole
vel circa pulsatur, et dicitur ante missam... et cantatamissa pulsatur ad tertiam, tam æstatequam
hieme >>(Statuta Antiqua, p. I, c. 4I, n. Li). - zsl Jbid., p. I, c. 5, n. 3 ; c. 14, n. 2. - so) L e
s a r n r s i e n sd
Couteulx, AnnalesOrdiniC
i s. ,S , b l z . 1 2 5 . - 3 1 ) S t a t u t a N o v a , p I. , c . 2 , n . 5 4 . sz) Ibid., p. I, c. 2, î. 10. - s3) <(Diebus ferialibus in æstatea signo primæ usque ad signum
primum missæconventualisdetur pro prima dicendaet confessionibusaudiendisuna hora. In hieme
autem, antequam pulsetur pro primo signo missæ,sacristaevigilet monachos pro confessionibus
>
C outeul x,
f ac iend i s p e r d i m i d i a m h o ra m a n te pri mum si gnum mi ssæ conventual i s> (L.
Annales Ord. Cart., d. 7, blz. 421).
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dat, in den winter, tussende prime en de conventsmis,een anderhalf uur werd vrij gehouden :
één uur, die voor rust kon gebruikt worden, zoals in den zomer tussende lauden en de prime,
en een half uur voor hen die verlangden te biechten.
Een andere tekst, over de beproevingenvan een monnik van de kartuis van Trier, verha.altdat hij zich, op 26 November L406, den dag na het feestvan de H. Catharina, ter ruste
had begevenna de mettens4).Maar de laatste week van November was één der weken van
de aderlatingen, en het aangehaaldefeit was helemaal regelmatig. In het <<Boek der ondervindingen >> (Liber experientiarum), dat dezelfde monnik rond 1,423op bevel van zijn
oversten schreef en waaraan voorgaande tekst is ontleend, leest m,en dat <<de tijd tussen
de lauden en de prime nu als rusttijd is toegestaan>>35).
Daarmee is echter slechtsde zomerperiode bedoeld en wordt ook niet gezegddat men terug naat bed ging. Een derde document,
vermoedelijk van het einde van de XVd" eeuw, dat uit kanttekeningenop de Statuta Antiqaa
bestaat,verklaart : <<Nu is het geoorloofd te slapen na het nachtofficie, hetzij in bed, hetzij
op een bank; want de ondervinding heeft geleerd, dat het noodzaketijk is en dat de natuur
van den mens het anders niet zou kunnen volhouden >>36).
De toon is zeer toegevend,maat
de rust (( op een bank >>bewijst, dat er nog steedsgeen kwestie is van een verdeling van
den nachtslaap in twee ongeveer even lange perioden.
In 1509, <<uit medelijdenmet de menselijkezwakheid,rsz),ge€ft de Tertia Compilatio
uitdrukkelijke toelating na de metten terug naat bed te gaan38). Maar hieruit kan men
nog niet besluiten dat de metten toen reeds vervroegd werden, vermits dezelfde dispensatie sinds den tijd van Guigo had bestaanvoor de aderlatingen. Van den anderen kant
was in den zomer de middagrust nog steedsin gebruik. Er werd namelijk voorgeschreven,
dat de priester, die op de eerstedrie dagenvan Pasenen van Pinksterende mis had gezongen,
ook de tafel moest zegenen,niettegenstaandede wettelijke onreinheid die hij tussende sexte
en de none, dit is onder de middagrust, mocht opgelopen hebbense).
34) (( Cum in crastino S. Catharinæ martyris pro
casset,f.actaest super eum manus Domini > (ibid
humanos,licet aliquando vix potuit agnoscerecit,
in tormentis extitisse,spatio videlicet illo quod es
fratribus ordinis ad quietem> (ibid.). - eo) ( N
supgf bancum, post matu'tinasdormire non proh
et aliter non possethumana natura subsistere)) (ibid., p. az\. - sz) <<Permittimus pariter humanæ
compatientesinfirmitati, quod omni tempore religiosi possint post matutinas redire ad lectos,
non obstantestatuto> (Tertia Compilatio, c. 13, n. 4). - sa) Dit wordt reedsverondersteldin
het werkje van Dionysius den Kartuizer (+ 1471) <<De fructuosa temporis deductione>>(Art. V.
Opera omnia, d. 40, blz. 6t). Het autograaf.van (
is slechtsvan 1531. Voor een werk van essentie
men den tekst aan veranderdetoestanden zou aur
was. Er wordt immers geen v/oord gerept over de
zou dus niets zeggen om de jonge monniken te b
secunda,tertia et quatta Paschæet Pentecostesinter sextam et nonam hebdomadario f.ngilitas
acciderit, nihilominus nonam cantat, et si celebraverit ccenamvel prandium benedicit>> (ibid.,
c. L, n. 74).<<Cænamvel prandium>),want de Ifoensdagna Pinksterènwas een Quatertemperdag
met één maal'tijd.
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In 1582 is de toestand veranderd. Het Ord.inarium Cartusiensevan dat jaar behoudt,
wel is waar, de algemene formule : <<Na het nachtofficie is het immer toegelaren tetug
naar bed te gaan >>+o),
maat terzelfder tijd wordt bepaald, dat de monniken altijd v6ôr
middernacht voor de metten moeten gewekt wordenal); met andere woorden, men veruaakt
aan de tijdberekening die op den loop van de zon berust. Van het onderscheidtussen de
winter- en de zomerperiode wordt niets bewaard, behalve een geleidelijke vedenging of
verkortinI van de nachtwake, - niet meer dan een kwartier, - samen met de zuiver
liturgische voorschriften, die nu geen reden van bestaan meer hebben. Er is geen sprake
meer van de middagrust. Het enige spoor, dat er nog van overblijft, is de aanbeveling,dat
men zich tussen de sexte en de none <<kalm en zonder lawaai >>moet bezig houdena2).
De zwaksten, die vroeger moesten rusten na het nachtofficie, doen het nu na de sexte.
STij hebben niet kunnen achterhalen v/anneer, tussen 1509 en L582, zeer troebele jaren,
deze belangrijke wijziging van de dagorde werd ingevoerd. In de uitgave van 164l is het
niet meer eenvoudigtoegelaten,maat voorgeschrevenna de metten terug naar bed te gaanetl.
Uit het voorgaande kan men afleiden hoe weinig de bewering, dat de Kartuizers de
eersten waren om het <<middernacht>>-officiein te voeren, met de werkelijkheid overeenstemtaa).Hierbij komt nog, dat de evolutie, die wij bijna stap voor stap in de teksten hebben
kunnen volgen+b), geen karakter van boetedoening droeg, wel integendeel : het nieuwe
gebruik had voor doel de strengheid van den Regel te temperen, <<uit medelijden met de
menselijkezwakheid...want de natuur van den mens zou het andersniet kunnen volhouden>>.

Al de vrije tijd, van zonsopgangtot aan de vesper, d. i. al de tijd die niet ingenomen
werd door de officies, de maaltijden en, in den zomer, de middagrust, werd aan den arbeid
besteed.Het was tevens aangenden dezen arbeid te heiligen door talrijke verheffingen van
de ziel tot Goda6).Daardoor leefde de Kartuizer de oude monniken-leuzestrikt na: <<On
et labora>>.\Welke waren de bezighedenvan den Kartuizer ? Benevenshet dagelijks werk
van huishoudelijken aard, - onderhoud van de cel, van de kleren, zeer eenvoudigekeuken,
enz., - legde men zich vooral toe op het afschrijven van handschriften. Iedereen werd
voorzien van de nodige voorwerpen voor het beoefenenvan deze kunst; en Guigo geeft er
+o) Ordinarium Carnrsiensevan 1582, c. 2j, n. 8. - +r) Ibid., n. 2. 42) Ibid., n. l?..
Liturgische bepalingen voor langere winterofficies zijn nu een paradox in niet verwarmde kerken.
+s) Ordiinarium Carnrs'iensevan 164L, c. 23, n. 8. - +E) C. B u t I e r, Benedictine MonacJrisrn,
Londen, L9r9, blz. 298 : <<But the 'midnight office' with broken sleep in periods before and after,
introduced by the Carthusiansand other orders, such as the Dominicans, from the eleùenthto the
thitteenth century, becameso much the fashion and the correct thing, that in the twelfth and
thirteenth centuties it was adopted all but universally by Benedictines,and remained for centuries
one of the marks of good, and especiallyof reformed, observance)>.- 46) Zie het overzicht op
bIz. 196. - 46) Consuet.Guigo,nis,c.29, n. i: <<A tertia vero usque ad sextam hieme, et a prima
usque ad tertiam æstate,manuum depu'taturoperibusi {uæ tamen opera brevibus volumus orationibus interrumpi... Et (spatium) quod nonam vesperasquedisterminat, manualibus occupatur
operibus; semperquein operando ad breves et quasi jaculataslicet orationes recurrere>>.
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een oPsomming van, die veel omstandigeris dan die van den H. Benedictus.Allen immers,
behalve bijzondete gevallen, moestenkunnen schrijven of moestenhet lerenaT).Maar bijzonder opvallend is de nadruk door Guigo gelegd op den geest die het werk van den monnik
moet bezielen. De H. Benedictushad zich in zijn Regel tevreden gesteld met de aandacht
te trekken op den ascetischen
kant van dit essentiëlebestanddeelvan het kloosterlevenas).
Guigo echter onderstreeptin de eersteplaats de apostolischerol van het werk.
In het hoofdstuk <<over de armen en de aalmoezen)>, waarschuwt hij, wel is waar,
tegen het gevaat waaraan de eenzaamheidvan de kartuis zou blootgesteld worden door
een niet goed bezonnen beoefening van de lichamelijke werken van barmhartigheid. De
roeping van Martha is verschillendvan die van Mafiaast. Maar men zou het Kartuizerleven,
zoals Guigo het opvat, helemaal verkeerd begrijpen, inclien men aan dezegemeenplaatsen
over het <<enige noodzakelijke)>van den monnik een betekenishechtte, die geen rekening
zou houden met het algemeen context. In het hoofdstuk <<over de benodigdheden van
de cel >>,laat Guigo hieromtrent niet den minsten twijfel over. Na dringend aanbevolen
te hebben, zorg te dragen voor de handschriften aan de boekenkast (armarium) van het
klooster ontleend, vervolgt hij : <<De boeken immers zijn het eeuwige voedsel van onze
zielen en moeten daarom met de grootste voorzichtigheid bewaard en met de grootste zorg
vervaardigd worden. Sfii, die Gods woord niet kunnen preken met den mond, moeten
het ten minste doen met de handen. Telkens wij een boek schrijven, is het alsof wij een
verkondiger van de waarheid voortbrengen en wij mogen van God een beloning hopen
voor allen die zich daardoor van hun dwalingen bekeren of in de katholieke waarheid
vorderingen maken; ook voor allen die tot berouw over hun zonden en ondeugden worden
bewogen of worden aangespoordtot het vedangen van het hemelse vadedand >>50).
De
Karfuizer moet, volgens Guigo, niet alleen <<bidden voor de zielen >>,maaf ook, voor

+z) Consuet. Guigonis, c. 28, n. 2 : <(Ad scribendum vero (habet) scriptorium,
Pennas,cretam,
pumices duos, cornua duo, scalpellum unum, ad radenda pergamenanovaculassive rasoria duo,
punctorium unum, subulam unam, plumbum, regulam, postem ad regulandum, tabulas, graphium.
Quod si f.rater alterius artis fuerit, quod apud nos raro valde contingit, - omnes enim quos
accipimus, si fieri potest scribere docemus,- habebit artis suæ instrumenta convenientia>>.48) (Otiositas inimica est animæ; et ideo certis temporibus occupari debent fratres in labore
manuum, cettis iterum horis in lectione divina > (R"gola, c. 48). - 4s) Consuet. Guigonis, c. 20,
n. 2 ; <<Habeat itaque Martha laudabile quidem, sed tamen non sine sollicitudine et perturbatione
ministerium; nec sororem sollicitet Christi vestigiis inhærentem,et quoniam ipse est Deus vacando
videntem, spiritum suum scobentem,suamque orationem in sinum suum convertentem,et quid
sibi in se loquatur Dominus audientem, sicque ex quantula per speculum et in ænigmate parte
Potest quam est suavisgustantemet videntem, et tam pro ipsa quam pro cunctis taliter laborantibus
exorantem)). - so) Ibid., c. 28, n. 3.4: <<Adhuc etiam libros ad legendumde armario accipitduos,
quibus omnem diligentiam curamqueprceberejubetur, ne fumo, ne pulvere, nec alia qualibet sorde
maculentur. Libros quippe tamquim Jempiternum animarum nostrarrrmcibum cautissimecustodiri
et studiosissimevotumus fieri,' ut quia^ ore non possumus,Dei verbum manibus prædicemus.
Quot enim libtos scribimus, tot nobis veritatis præconesf.acerevidemur, sperantesa Domino
mercedem pro omnibus qui per eos vel ab errorè correcti fuerint, vel in cafholica veritate profecerinti pro cunctis etiam qui vel de suis peccatiset vitiis compuncti, vel ad desiderium fuerint
patùæ cælestisaccensi>>.
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zovet het met zijn levenswijze verenigbaar is, actief medewerken aan de uitbreiding van
het Rijk Gods.
Zelfs het zo sterk beklemtoonde principe van de eenzaantheidmoet hier een zekere
aanpassingondergaan. Kan men, enerzijds, iets dringender lezen dan het een en dertigste
hoofdstuk, ovet de noodzakelijkheid voot den Kartuizer aan al de bekoringen om de cel
te verlaten krachtdadig te weerstaan'rt ? En nochtans, anderzijds,wordt door het kleine,
twee en dertigste hoofdstuk, dat onmiddellijk hierop volgt, als vanzelfsprekendverondersteld, dat de monniken hun cel vedaten, om te zamen het werk van het verbeteren en het
inbinden van de handschriften te verrichtens2).De arbeid, door een apostolisch streven
bezield, was dus een van die <<algemeen erkende gelegenheden>> (occasionesgeneraliter
institutæ), waarvoor de strengheid van het eenzaamheidsprincipein zekere mate moest
toegeven.Het zou daarom helemaal verkeed zijn een volledige theorie van het Kartuizer
ideaal, zoals Guigo het ons voorhoudt, af te leiden van één bepaalden tekst, die uit zijn
verband is gerukt.
Na Guigo vinden wij, betreffende den arbeid, in de Consuetudinesvan Basilius een
voorschrift, dat den overdrevenijver van sommigenintoomt : Onder de middagrust mag men
niet werken zonder toelatingrr). Kort na Jancelinusdaarentegenis men er voor bezorgd,
dat de arbeid niet zou verwaarloosdworden64).Al deze bepalingenwerden letterlijk door
de Statuta Antiqua overgenomen; maat er werd ook een bemerking bijgevoegd, die vatbaar
was voor een meer individualistischeinterpretatie en die daardoor een bekoring kon worden
om het apostolisch ideaal op den achtergrond te schuiven: op de ogenblikken voor het
werk bestemd mag men zich ook toeleggen op nuttige lectuur65).Hierin lag practisch de
afschaffing van den verplichten handarbeid besloten.

In den winter werd de arbeid slechts door de sexte en de none, gevolgd door den
enkelenmaaltijd, onderbroken.In den zomer, op de dagen met twee maaltijden, - Dinsdag,
Donderdag en Zaterdag, - werden de tetts en de sextevôôr den middag gezegden na het
middagmaalvolgde tot aan de none een langereof kortere rusttijd66);op anderedagenhad
51) Consuet. Guigonis, c. 31, n. 1 : (( Cujus (cellæ) habitatorem diligenter ac sollicite decet invigilare, ne quas occasiones
egrediendiforas vel machineturvel recipiat, exceptishis qu,ægeneraliter
institutæ sunt; sed potius sicut aquam piscibuset caulasovibus, ita suæsaluti et vitæ cellam deputet
necessariam.In qua, quanto diutius, tanto libentius habitabit; et quam si frequenter et levibus
de causis exire insueverit, cito habebit exosam)>.- ez) Jbid., c. 32 : <<Cum aliqui ex monachis
emendandis vel ligandis libris, vel alicui tali op::i mancipantur, ipsi quidem loquuntur ad
invicem; cum supervenientibusvero nequaquam,nisi priore præsenteaut jubente)). - rs) <(In
æstate autem cum aliqui operantur vel emendant, non debent dormitionis tempore sine licentia
operari>> (MS. Parkm. B. 84, blz. 71, l. 25). - 541<<Qoi scribere sciunt et possunt, et nolunt,
m oneantu ra p ri o re , e t s i e m e n d a ren o l ueri nt,puni antur> (i bi d., p. 191, L.37). - 65) < < P orroa
spatiis operi manuum deputatis utilitatem non intendimus excluderelectionis>>(Statuta Antiqua,
56) (Pro dierum quantitatenunc brevius,nunc longius>>(ConsuetiGuigonis,
p. I, c. 41, n.20).c. 7, n. 8i c.29,n. 3).
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de maaltijd na de none plaats. Er was een verschil van ongeveeréén uur en drie kwartier
tussen zonsopgangop 21 Juni en op 30 September.Daarvan kan men het verschil van de
middagrust in het midden en op het einde van de zomerperiode afleiden. De arbeid na
den middag wordt onrechtstreeksdoor een tekst van Basilius bevestigd: driemaal per iaa4
en telkens gedurende drie dagen, werden zekerebijzondere werken gezamenlijkuitgevoerd;
's
's
namiddags
morgens wachtte men om de cel te verlaten tot het teken gegevenwerd;
werd in den winter geen teken gegeven, maat vediet men de cel na den maaltijd; in den
zomer echter wachtte men tot de monniken na de middagrust gewekt werdensT).
In den zomer, op Dinsdag, Donderdag en Zaterdag,volgde op de vesperhet avondmaal;
dan kwam het officie voor de overledenen,en de rest van den tijd, tot aan de completen,
werd voor geestelijke oefeningen voorbehouden. In den winter was er noch avondmaal,
noch dodenofficie, en de vrije tijd v6ôr de completen werd geleidelijk verkort en door een
evenredig geleidelijk vedengen van de nachtwake vergoed.
De completen werden niet immer op hetzelfde uur van de zon gezegd.In het midden
van den winter, wanneer men de korte dagen zo lang mogelijk trachtte te rekken, wachtte
men tot na zonsondergang,<<tot men nog juist lezen kon>> (cum adhuc legi potest).
In den zomer echterwachtte men niet tot het einde van den dag om zich naat bed te begeven
en de completen werden in evenredigheidvervroegd.
Guigo dringt er sterk op aan, dat men niet zou nalaten volle gebruik te maken van
de rust door den Regel vastgesr.l4rs).De kiem van de evolutie, die wij hierboven beschreven
hebben, kan hier reeds ontdekt worden : er is, althans in den zomet, niet te veel slaap,
maat met alles te nemen kan men zich uit den slag trekken. Echter zal elke onvoorziene
verwikkeling, zoals de invoering van de dagelijkse conventsmis,die Guigo had uitgesloten,
het onzekere evenwicht breken en een nieuwe aanpassingnoodzakelijk maken, waaralan
het eindresultaat niet kan worden voorspeld.
\ù7at *ij tot hiertoe gezegd hebben van de Kartuizerdagorde ten tijde van Guigo
wordt in het schematischoverzicht van blz. ZO4 samengevat.
Kolom 1 : de zomerperiode (Pasen tot 13 September) voor de langste dagen. Reeds
v66r zonsondergangzijn de completen gezegd en is men naar bed gegaan.Op het einde
en, in geval van vroege Pasen,ook in het begin van dezeperiode, is de zon reedsondergegaan
wanneer men zich ter ruste begeeft. (Pasenvalt tussen23 Maart en 25 April.)
Kolom 2 : van 13 Septemberaf. De nachtwake wordt geleidelijk langer en er is nog
maar één maaltijd, na de none, zoals ook op Maandag, \Toensdag en Vrijdag in den zomer.
Kolom 3 : van 1 October af. Hier begint de eigenlijke winterperiode, vooral gekenmerkt
door het venrroegenvan de lauden vô6r den dagenad.
rz) <<In illis autem novem diebus, quibus ad operandum exitur, nunquam sine vocante mane, nec
post nonam tempore dormitionis eximus; in hiéme autem, quia non dormi'tur, post prandium sine
vocante eximus>>(MS. Parkm. B. 84, blz. 7I, l. 20). - rs) <<Non enim monemur solum, sed et
jubemur, horis ad quietem deputatis dormitioni magnum impendere studium, {uo temporibus
cæteris alacriter vigilare possimus>>(Consuet. Guigonris,c. 29, n. 5).
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Kolom 4 : van 1 November af.. De nachtwake heeft haar volle lengte bereikt en het
dodenofficie wordt tussen de metten en de lauden gezegd. (Ook worden op feriale dagen
de lessenvan de H. Schriftuur gezongen.)
Kolom 5 : van 1 Februai af . De nachtwakebegint stilaan te verkorten. De verplaatsing
van het dodenofficie na de vesper gebeurde eigenlijk van Septuagesima-Zondagaf , tussen
19 Januari en 2L Februari, volgens den datum van Pasen.
Kolom 6 : van den eerstenZondagvan de Vasten af , tussen 10 Februari en L4 Maart.
Iederen dag van de week wordt de conventsmistussen de none en de vesper gezongen;
daarop volgt de maaltijd.
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Sflij moeten nog een paar woorden zeggenover de feestdagen.Een twaalf-lessen-feest,
zelfs zonder kapittel, had noch nachtwake, noch dagelijks dodenofficie. Op Zondagen en
andere kapittel-feesten, dus ongeveer één dag op vier, leken een Kartuizer- en een Benetijnerdagorde op elkaar lijk twee droppels water. De conventsmisen al de uren, behalve
de completen, werden in de kerk gezongen, de maaltijden werden in den refter Senomen,
en er was een recreatie tussende none en de vesper.
Om in den winter het uur van de prime te bepalen, maakte men onderscheidtussen
het begin van het licht (dageraad, lux), het ogenblik waarop het mogelijk werd te lezen
(donec possit in libro legi), het naderen van den zonsopgang (pene usque ad ortum solis)
en den zonsopgangzelf (ortus solis)5e).Deze vier ogenblikken bakendendrie tijdsruimten af,
waafiran beide laatste ieder ongeveer een kwartier vertegenwoordigden. Sflat het eerste
betreft, van het verschijnen van het licht tot het ogenblik waarop men lezen kon, bleef
het vertrekpunt tamelijk onbepaald : de Statuta Antiqua spreken van den d"g <,die door
de vensters verschijnt,reo).Guigo bepaalde dat, op kapitteldagen in den winter, de prime
niet bij het aanbrekenvan den dag, onmiddellijk na de lauden, zouden gezongenworden,
maat ofwel bij zonsopgangtzoals in den zomer (tot r November), ofwel wanneer men reeds
Iezen kon (tot de Vasten), ofwel bij het naderen van zonsopgang (in de Vasten)or). Deze
voorschriften zijn gemakkelijk te verklaren. Enerzijds moest enige tijd tussen de lauden
en de prime worden voorbehouden,om wille van het principe, geentwee officies onmiddellijk
na elkaar in de kerk te zingen. Anderzijds, waren de dagen in de maand October nog lang
ge,.n_oeg
om toe te laten de prime tot zonsopganguit te stellen; en hetzelfde gold voor de
Vasten,met hetvoorbehouddat in de meestejarcn de eersteZondagennogniet zo langwaren.
De Zondag wordt door Guigo meer omstandig in het zevendehoofdstuk beschreven62).
Na de prime werd het kapittel van de monniken gehoudenen daarna keerden de paters naar
ss) Voor zonsopgang gebruikt Guigo (c. 29, n. 3) nog een andere uitdrukking : (( Qua autem
hora a Pascha.riqoe ad kalendasoctobrisprima, eadema kalendis octobrisusque ad-quadragesimam
tertia pulsatur, sole videlicet summos irradiante montes >>.Daar hier sprake is van het Sedeeltevan
de winterperiode, waarop de kortste dagen voorkwamen, kan de betekenis enkel zijn, dat men
de terts begon zodra de hoogste bergtoppen in het zonnelicht baadden, zonder te wachten tot
de plaatsen die, zoals het klooster, dieper in d
bereikt werden. - Guigo duidt het uur niet a
S7aarschijnlijk, <<ut diu'tius orationi vacari poss
Benediæi, c. 48: <<In quadragesimævero diebus,
suis>>.)- oo) <<Intervallum non facimus, si dier
c. 4L, n. 10). - 61) Consuæ. Guigonis, c. 2), n
solis ortum expectat; excep'tistantum diebus sol,
reliquos dies imitatur æstatis. Sed et in quad
orationi vacari possit, pene usque ad ortum dil
capitulum, a kalendis novembris usque ad quadr
ez) Cori'suet.Guigonis, c. 7, n. 4 : <<Dominica p
cellas redeuntibus, si missa ea die cantandaest,
impediantur de causa, sta'tim signum pulsatur; alias enim usquequo tertia sit dicenda differtur.
permittit, spiritualibus profectibus attribuitur.
Qriod spatium, quantum infirmitas nlecessitasve
Pàst hic, sacerdôs tempore congruo ad ecclesiam reversus induitut, signoque tertia _incisione
pulsato, præsentibus cunctis aqui sacratur... Post, tertiam inchoat, quam sequitur missa>>.
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hun cel terug, terwijl het kapittel van de broeders plaatshadGe)eo de eerste slag voor de
conventsmisgeluid werd. Hier kan geen sprake zijn van een andere mis, onmiddellijk na
de prime : men luidde nooit voor een privaatmisGn),
efl voor een anderemis was er niemand
om bijeen geroepen te worden, vermits de paters in hun cel en de broeders in het kapittel
waren. Daar in den winter de prime later werd gezegd dan op gewone weekdagen,kon er
niet veel tijd overblijven tussenhet kapittel van de paters en de conventsmis.Ook stelt men
vast dat de Consuetudinesvan Basilius, die de verplichting van het officie van O. L. Vrouw
voor allen vastleggen, tevens bepalen, dat de koster, vooraleer den tweeden slag voor de
conventsmis te luiden, aan den pater, die het kapittel van de broeders gehouden heeft,
den tijd moet laten ook de terts van O. L. Vrouw te zeggen6s).
Guigo voorziet echterhet geval dat het, om een of ander beletsel,niet mogelijk zal zijn
de conventsmis te zingen. De woorden, die hij hier gebruikt, <<tenzij de priester of de
priesters om een of andere reden belet zijn>>, zijn nagenoegdezelfde als die, welke hij
gebruikt had voor de dagelijkse conventsmisvan de Vasten66).Ongetwijfeld bedoelt hij
hoofdzakelijk de soort wettelijke onreinheid, die iemand in den slaap kon oplopen. Daar
niet alle monniken priester waren, kon het gebeuren dat er geen celebrant voor de mis
beschikbaar was. Dan moest ook de zegen van het water overgeslagenworden en luidde
men slechts om de communiteit voor de terts bijeen te roepen. De Statuta Antiqua lieten
deze voorschriften over het luiden van de klok na de prime en over het beletsel van den
priester wegvallen. In principe bestond het beletsel nog steeds,maar in geval van nood
mocht men er overheenstappenez).
Na de conventsmisbleef er maar weinig tijd over tot aan de sexte,die het middagmaal
in den refter voorafging. \Vat het uur van de none betreft, dit werd niet altijd op dezelfde
manier berekend.Ongeveerzoalsvoor de nachtwake,was er eenwinter- en een zomerperiode
met tussende twee, langs beide kanten, een overgangstijd.Van L November tot L Februari
werd de none onmiddellijk na het midd agmaal gezongen; van Pasen tot L October werd
de maaltijd door de middagrust gevolgd, waarna de none Bezongenwerd. Van 1 Februari
tot Pasen, en gedurendede maand October, was er tussen den maaltijd en de none een
vrije tijd voor geestelijkeoefeningenGe).
Tussen de none en de vesper hield men een gezamenlijkerecreatie.Dit was, op Zondagen, het ogenblik, waarop de monniken zich van al het nodigevoorzagen voor de volgende
week. De koster verschafte inkt, perkament, pennen, krijt en boeken om te lezen of om
osl Jbid., c. 42, n. 2. - 64) Voor de jaargetijden en de begrafenismissenwordt het luiden van
d e k l o k u i t d r u k k e l i j kv e r m e l d( M S . P a r k m .B . 8 4 , b 1 2 . 5 5 , 7 . 7 ; b 1 2 . 5 7 , 1 . 5 ) . - o r ) < < A dm i s s a m
diebus festivis non pulsat, quoadusqueconversis teneatur capitulum, et ab eo qui tenuit, possit
tertia Beatæ Mariæ can'tari> (MS. Parkm. B. 84, blz. 64, l. 2l). - 66) <<Nonam et missam cum
pr'æfationede quadragesima,et vesperasomni die in ecclesiacantamus,si sacerdotumadsit copia,
vel qui adsunt aliqua rationabili non impediantur de causa>>(Consuet.Guigonis, c.4, n. 12). 6?) <(In neutro autem choro sacerdoteparato, potest hebdomadariusde mandato prioris, vel eo
absentede mandato vicarii, officium suum facere,et tam ipse quam cæteri,missasquàs non oportet
differri vel omitti celebrare>>(Stanrta Antiqua, p. l, c. 43, n. 84). - oe) Consuet. Guigonis,
c. 7, n. 8.
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te schrijven; de kok deelde groenten,zout en anderebenodigdhedenoi10e).In de Consuetudines van Basilius leest men het voorschrift, dat de monniken de none en de vesper van
O. L. Vrouw niet in het kloosterpand, maar in de cel of in de onmiddellijke buurt ervan
moeten zeggen?o).Men mag hieruit besluiten, dat de recreatie al den vrijen tijd tot aan
de vesper in besla1 narr', anders zouden de monniken niet meer buiten de cel geweestzijn.
Eindelijk werd, na het avondmaal, aan iederen monnik, in den naam van Christus, als een
symbolischeaalmoes,een brood uitgedeeldzrl.
Men ziet dat er, voor den Kartuizer, op Zondagen en kapittelfeesten,bijzonder in den
winter, weinig eenzaamheidoverbleef : enkele minuten vôôr en na de prime, een korte
tussenpoos(parvum intervallum) na de conventsmis,soms een weinig tijd na het middagmaal (wij laten de middagrust buiten beschouwing), en wat verder nog beschikbaarbleef
onmiddetlijk v6ôr de completen.
*
met een korte
Guigo besluit het negen en twintigste hoofdstuk van de Consuerud.ines
samenvatting,die antwoordt op de vraag van het opschrift : <<\tranneerverlaat men de cel ?>>
Men ging iederen dag naar de kerk voor de metten en voor de vesper; nooit voor de
completen.NTat de conventsmisbetreft, waren er, buiten de Zondagen en de kapittel-feesten,
slechts enkele vigilies, - niet meer dan elf, de Quateftemper-Zaterdageninbegrep€n, en enkele jaargetijden, die den Kartuizer verplichtten een derde maal zijn cel te verlatenTz).
Indien er op dezeplaats geen sprakeis van de wekelijkse mis voor de weldoeners,dan moet
men dat aanzienals een bewijs, dat die mis geen conventsmiswas?3).Na het invoeren van
de dagelijkse conventsmiswerd de laatste paragtaaf van Guigo door de Statuta Antiqua
gewijzigd als volgt : <<Men gaat iederen dag naat de kerk voor de metten, de mis en de
vesPer, enz.>>?a).
Daardoor moest de vermelding van de jaargetijdenwegvallen : zodra men
voorschreef, dat men iederen dag naar de kerk moest gaanvoor de convêntsmis,kon er geen
kwestie meer zijn van <<ook nog )> te gaan voor de jaaryetijden, vermits de mis voor een
jaaryetijde door geen enkel officie voorafgegamt of gevolgd werd.
Om te eindigen heeft Guigo dus nogmaalsde eenzaamheidals het meest kenschetsende
element van het Kartuizerleven willen onderstrepen.Het is,, ten slotte, zoals ook uit deze
osl lbid., n. 9 : <<Post nonam in claustrumconvenimus,de utilibus locuturi. In hoc spatio incaustum,
pergamenum,pennas,cretam, libros seu legendosseu transcribendos,a sacrista;a coquinario vero
legumina, sal et cæterahujusmodi poscimuset accipimus>>(ibid., c.7, n.9). - 70) ((Diebus
autem festivis nonam et vesperasB. Mariæ in cella vel in prato circa cellarn, non in angulis
claustri vel alibi cantare debemus>>(MS. Parkm. B. 84, blz. 54,1.9). - ?1) Consuet. Guigo,nis,
autem in ecclesiamatutinaset vesperas,in cellis
c.7, n. 10. - zz) Ibid., c.29 n. 6: <<Generaliter
vero semper completorium dicimus; alias snim, nisi festivis diebus, aut vigiliis, àut anniversariis, ad ecclesiamnon venimus)). - ze) Dit kan men trouwens bewijzen door verscheideneteksten
van de ConsuetudinesBasilii. - z't) <<Generaliter autem in ecclesiamatutinas et missam et vesperas, in cellis vero sempercompletorium dicimus.Pro aliis horis cantandisnon venimus ad ecclesiam,
nisi in festis capituli, vel quando in vigiliis aut jejuniis missamhabentibus,hora in ecclesiadicenda
est ante missam>> (Statuta Antiqua, P. I, c. 41, n. 24).
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bladzijden blijkt, het enige element waardoor dat leven zich duidelijk van de traditionele
Benedictijneropvatting ondersch.l41z0).Zelfs wanneer Guigo zijn laatste hoofdstuk, <(over
>>,besluit met de opsomming van de voordelen,
den lofprijs van het eenzaamheidsleven
die men in de eenzaamheidkan genieten, - <(suavitatespsalmodiarum, studia lectionum,
fervores orationum, subtilitates meditationum.,excessuscontemplationum, baptismata lacrymarum 1;?6),- is hij slechts een echo van den H. Benedictus,waat dezemet zoveel soberheid spreekt van de <<disciplina psallendi >>,de <<lectio divina >>,het <<orationi frequenter
incumbere>>,de <<meditatio >>waarop allen zich moeten toeleggen,de <<brevis et pura oratio >>
of het gebed onder den invloed van de <<inspiratio divinæ gratiæ)), en de <<compunctio
lauymarum )). En daarbij vergete men ook niet dat, voor Guigo, dezeplanten van inwendig
leven slechts dan kunnen gedijen en vruchten dragen, indien zij gevoedworden door een
daadwerkelijke liefde tot Christus en zijn Kerk.

zs) Men zou slechts één hoofdstuk moeten bijvoegen bij het werk van Dom Odon Lo'ttin:
<<Considératio,nssur l'état religieux et rla vie bénédictinre)), om een uitstekende inleiding te bezitten to't het Kartuizerideaal volgens Guigo. In het werk van Dom Lottin worden achtereenvolgens behandeld: de deugd van godvrezendheid, de religieuze staat, de monnikenstaat, de
cænobietenstaaten de Benedictijnergeestvolgens den Regel van den H. Benedictus.Een laatste
)ns een zesdehoofdstuk geven over de Kartuizer: de manier waarop het gemeenschappelijkleven
persoonlijke eenzaamheid.- Om tot een juiste
Benedictijnenen Kartuizers te komen, mag men
:n tijd van Petrus Venerabilis en van Guigo, de
(( gewone>>Benedictijnen,zowel als de Kartuizers, een evolutie hebben doorgemaakt,die hen veel
dichter bij elkander heeft gebracht. ITat de Benedictijnenbetreft, zullen wij slechts twee punten
aanhalen. Een beperking van het aantal officies in de kerk, zonder te spteken van de radicale
afschaffing v^n al de bijkomstige officies, is nu vrijwel algemeenen werd verkregen door verschillende officies samente groeperen.De Benedictijnenhebben ook vaarwel gezegd aan het strikt
der strenge ondethouding
gemeenschappelijkleven, zoals het nog steeds door de Cisterci,ënsers
(Trappisten) wordt beoefend: iedere Benedictijn heeft nu ook zijn <<cel >>. Zodra men die
twee grondbeginselenaanneemt,is het niet meer onmogelijk zich een Benedictijnercongregatie
in ,te beelden, die zich aan de werken van het buiten-apostolaatzou onttrekken en die tevens,
wat het leven in de cel betreft, aan haar leden meer werkelijke, persoonlijke afzondering zou
kunnen verzekeren.Men vraagt zich af., welk grondig verschil dan nog zou bestaan tussen die
Benedictijnercongregatieen de Kartuizerorde. De kwestie van de maaltijden, in de cel of in
den refter, wordt dan misschiende bijzonderste.- z0) Consuet.Guigo'nis,c.80, n. 11.
Ov e r d e e v o l uti e van den K artui zerdagordezal men nog andere bi i zonP os t s c ri p tu m .
derheden vinden in onze bijdrage: <<De Eucharistischeevolutie van de oude Kartuizer-liturgie,
De dagelijksche Mis >>,in Studia Eucharistica, AntwerPen, t946, blz. L}z-ltL.

208

