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niet hinderde bij het voorlezen. 
Na nog de meestal gewelfde keu-

ken, het waschhuis en het scheer-
vertrek beschreven te hebben, noemt 
de sehr, het groote pand, in de mid-
deleeuwen vaak als magna Galilea 
aangaduid, dat zich in een wijd carré 
rondom het binnenhof uitstrekte. Aan 
de buitenzijde hieromheen lagen de 
cellen, kleine, uiterst eenvoudige wo
ningen met ommuurde tuintjes, be
staande beneden uit een ruimte voor 
handenarbeid, bij wijze van ontspan
ning, en boven uit een vóór- en een 
woonvertrek met oratorium, schrijf-
stoel, eettafel en bedstede. Over den 
kloostermuur heen had de bewoner 

uit de cel een vrij uitzicht in het 
veld; uitzicht op dingen in de nabij
heid, welke verstrooiing konden te
weegbrengen, werd vermeden. Vrij 
zeker heeft het aantal cellen te Utrecht 
niet meer dan 16 of 17 bedragen. 
Elke cel was gesticht en gefundeerd; 
de naam of het wapen van den stich
ter was niet zelden bij den ingang 
of in een vensterglas der cel aange
bracht, om de nagedachtenis van den 
weldoener bij den bewoner levendig 
te houden. 

De stichters der oude kartuizer
kloosters vonden dikwijls een graf
stede in het koor der kerk, soms ver
kregen zij als laatste rustplaats voor 
zich en hun nakomelingen een afzon
derlijke kapel of crypte. T e Utrecht 
bevonden zich de graven van den 
stichter Zweder van Gaesbeek, zijn 
echtgenoote, hun zoon Jacob en hun 
dochter Joleta in het koor der kerk. 
Het nog bewaarde liber sepultorum 
van de Utrechtsche chartreuse geeft 
een indruk van den omvang, waarin 
ook wereldlijke personen daar een 
rustplaats vonden. 

Het gebouwencomplex van een 
kartuizerklooster werd zelden ineens 
opgetrokken; de bouw vorderde naar
mate de middelen beschikbaar waren 

gesteld en het convent groeide. Het 
volledigst —• hoewel nog spaarzaam 
— zijn de gegevens omtrent de bouw
kundige historie van Nieuwlicht: de 
eerste steen is den 28sten Mei 1392 
gelegd en nog in 1446 kwam een uit
breiding gereed. 

Aan het slot zijner geïllustreerde 
verhandeling, die ook de verdere in
richting der gebouwen uitvoerig be
schrijft, wijst mr. S. nog op de vele 
kunstwerken, die eertijds de Utrecht
sche chartreuse hebben versierd, doch 
teniet gegaan of spoorloos verspreid 
zijn- E. 

Paus Adriaan VI. — Van het in 
1939 door Else Hocks uitgegeven 
boek „Der letzte Deutsche Papst" is 
onlangs een Nederlandsche vertaling 
onder den titel „Paus Adriaan VI, een 
Utrechtsche timmermanszoon op den 
heiligen stoel van St. Petrus" ver
schenen. (Amsterdam, 1942. 220 blzn. 
met portrn. en afbn. 8°). Aan de 
Duitsche uitgave heeft Anton van 
Duinkerken een belangwekkende be
schouwing ontleend (Jaarboekje van 
„Oud-Utrecht" 1942, blz. 83—109), 
waarin Adriaan Florisze als Neder
lander wordt gezien en getracht zijn 
pontificaat, dat door den korten duur 
(nog geen twee jaren) onvoldoende 
ontplooiingskans heeft gehad, doch 
den geest der katholieke hervorming 
heeft gewekt, uit de kracht van zijn 
innerlijk leven te verklaren. 

Door de vrije bewerking van pater 
W . S. Jürgens en vooral ook door 
de toegevoegde inleiding van dr. mr. 
L. J. C. van Gorkom, die over „de 
Utrechtsche paus en zijn Nederland
sche medewerkers" handelt (blz. 7— 
36), is de vertaling een Nederlandsch 
boek geworden, dat zal bijdragen om 
een vaderlandsche figuur in zijne 
geestelijke en geschiedkundige betee-
kenis te leeren waardeeren. E. 


