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Archief Stichting Dionysius de Kartuizer

Ten Geleide

Stichting Dionysius de Kartuizer 1946-1978 (1985)
In de laatste decennia van de achttiende eeuw kwam aan een lange periode van vele nederzettingen van de Kartuizer-
orde in de Nederlanden een einde. Kort na de Eerste Wereldoorlog bleek onder verschillende vormen een verlangen te
groeien naar een hernieuwde vestiging van deze orde in Nederland. Teneinde aan deze ontwikkeling steun te verlenen
werd op 7 september 1946 de Stichting Dionysius de Kartuizer opgericht met het doel een dergelijke vestiging voor te
bereiden en te bevorderen. De oprichters waren pater A. Timmers SJ, mr. H.J.J. Scholtens, P.J.M.H. Drehmans CssR en
mr. C.A.J.H. Prinzen. In overleg met het Nederlandse episcopaat en het bestuur van de Kartuizer-orde in Frankrijk,
konden weldra onder een bezielende leiding, in het bijzonder van de eerste voorzitter van de stichting, mr. H.J.J.
Scholtens, diverse activiteiten worden ontplooid, zoals de oprichting van plaatselijke werkcomités voor het verwerven van
contribuanten en de nodige fondsen t.b.v. de aankoop van een bouwterrein, de inschakeling van een architect voor het
opstellen van bouwplannen en de uitgave van het halfjaarlijkse bulletin O Bonitas. Gedurende 25 jaren werd katholiek
Nederland op de terugkomst van de Kartuizers voorbereid. In 1971 echter, werd door het Generaal-Kapittel van de orde
beslist, om definitief af te zien van een hernieuwde vestiging in Nederland, waarop het bestuur, dat toen werd
voorgezeten door jhr.mr.dr. P.F.A.H. van Nispen tot Pannerden, besloot de stichting te ontbinden, hetgeen eerst in 1978
officieel is geschied.
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 0.Beeld en geluid.  

Bevat 2 stukken
  
 1.Statuten. Met bijlagen.  1946, 1957, 1971
  
 2.Stukken betreffende wijziging van de statuten.  1957
  
 3.Notulen van het bestuur.  1957-1965
  
 4.Verslag van de bestuursvergadering van 7 november 1969.  1970
  
 5.Stukken betreffende de bestuursvergadering van 8 juni.  1972
  
 6.Presentielijst van de bestuursvergadering van 8 oktober.  1950
  
 7.Agenda's voor bestuursvergaderingen. Met bijlagen.  1950, 1957, 1959-1960,

1964-1967, 1969
  
 8.Verhandeling over documenten inzake de oprichting van een kartuize in Nederland.

  z.j.
  
 9.Stukken betreffende de terugkeer van kartuizers in Nederland.  1946-1947, 1971, z.j.
  
 10.Stuk houdende uittreksels van artikelen over de bouw van een kartuize in

Nederland.  [1959]
  
 11.Stukken betreffende de bouw van een kartuize te Tubbergen.  1949-1953, 1955-1957,

1959-1963
  
 12.Ontwerpschetsen voor een te bouwen kartuize te Tubbergen.  1957
  
 13.Bouwtekeningen van de architecten Valk en Valk voor een kartuize te Tubbergen.

  [1961]
  
 14.Kadasterkaarten van gronden van de gemeente Tubbergen betreffende een te

bouwen kartuize.  1957, 1967, z.j.
  
 15.Verslag van father Basil, magister van het generalaat en studiehuis van de Orde van

de Cisterciënsers der Strenge Onderhouding te Rome, naar aanleiding van zijn
bezoek aan Dom Porion, procurator generalis van de Orde der Kartuizers te Rome.
  1964

  
 16.Verslag van een bezoek aan vijf kartuizen.  1964
  
 17.Verslagen van de reis van A. Timmers SJ naar de kartuize te Mariënau (West-

Duitsland).  1964
  
 18.Verslag over de werkzaamheden tot 1965.  1965
  
 19.Verslag van een vraaggesprek met Italiaanse studenten over het kartuizerleven.

  1967
  
 20.Verslag van de vergadering van het Centraal Contactorgaan der Samenwerkende

Credo-groepen van 2 mei.  1970
  
 21.Verslag van de bespreking over een eventuele aanvrage tot erkenning van het

Berchmanianum te Nijmegen als verpleegtehuis in de zin van artikel 8 van de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.  1971

  
 22.Brieven en doorslagen van brieven van A. Timmers SJ.  1952-1953, 1958-1963, 1965,

1969-1971
  
 23-30.Brieven en doorslagen van brieven aan A. Timmers SJ.  1946-1947, 1949-1953,

1955-1971
Bevat 8 stukken

  
  23.1946-1947, 1949-1953, 1955-1960.  1946-1947, 1949-1953, 1955-1960
  
  24.1961-1964.  1961-1964
  
  25.1965.  1965
  
  26.1966-1967.  1966-1967
  
  27.1968.  1968
  
  28.1969.  1969
  
  29.1970.  1970
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  30.1971.  1971
  
 31.Brieven aan het bestuur.  1946-1947, 1949, 1951-1953, 1956-1962, 1964-1966,

1970-1971
  
 32.Brieven en doorslagen van brieven aan mr. J.P.W. Aghina, voorzitter.  1956-1962
  
 33.Brieven aan en doorslagen van brieven van jhr.mr.dr. O.F.A.H. van Nispen tot

Pannerden, voorzitter.  1964-1966
  
 34.Brieven van en aan en doorslagen van brieven van en aan mr. H.J.J. Scholtens,

secretaris.  1945-1951, 1953-1961
  
 35.Brieven aan en doorslagen van brieven van mr. J.H. Deurvorst, secretaris en

waarnemend penningmeester.  1964-1978
  
 36.Brieven van en aan en doorslagen van brieven van en aan mr. J.W.M. Jurgens,

penningmeester.  1946-1947, 1949-1963
  
 37.Brieven van diverse medewerkers aan het bestuur c.q. de penningmeester mr.

J.W.M. Jurgens.  1947, 1949-1957
  
 38.Brieven aan en doorslagen van brieven van mr. H.J.J. van den Biesen, bestuurslid.

  1952-1953, 1959-1962, 1964-1966, 1968, 1970, 1975
  
 39.Brieven van M. Jansen Hendriks (kloosternaam: fr. Albertus), prior van Certosa di

Calci, een kartuize in Italië.  1949-1950, 1952-1954, 1956-1961
  
 40.Brieven van dr. J. de Groot, psycholoog te Rotterdam.  1965, 1971
  
 41.Brieven aan pater T.A. Linneweever.  1971
  
 42.Circulaires aan de leden van het bestuur.  1976
  
 43.Correspondentie tussen jhr.mr.dr. O.F.A.H. van Nispen tot Pannerden en Dom

André Poisson, prieur de l'Abbaye de la Grande Chartreuse te Isère (Frankrijk).
  1967, 1971

  
 44.Brieven van het accountantskantoor Vekemans & Berk te Nijmegen aan mr. J.W.M.

Jurgens, penningmeester.  1958, 1963
  
 45.Brief van de burgemeester van Tubbergen aan het bestuur inzake Monnikenbraak.

Met bijlagen.  1965
  
 46.Brieven van en doorslagen van brieven aan contribuanten. Alfabetisch op naam.

  1956-1958, 1961
  
 47.Correspondentie met de NV Electriciteits-maatschappij IJsselcentrale.  1975
  
 48.Brief van A. Timmers SJ aan de redactie van #De Gelderlander# over de

verslaggeving van de bijeenkomsten van het Michaëllegioen en de
bisschoppensynode te Rome.  1969

  
 49.Brief van paus Pius XII aan Gérard Ramakers, de Nederlandse prior van de kartuize

te Vedana (Italië), ter gelegenheid van het vijfde eeuwfeest van de kartuize.  1948
  
 50.Correspondentie met de Sint Paulusabdij te Oosterhout.  1976-1977
  
 51.Brief van paus Pius XII aan Gérard Ramakers, de Nederlandse prior van de kartuize

te Vedana (Italië), ter gelegenheid van het vijfde eeuwfeest van de kartuize.  1956
  
 52.Brief van paus Paulus VI aan het Nederlandse volk over verzoening in de kerk. Met

bijlagen.  1975
  
 53.Artikelen over de kartuizers uit diverse kranten. Met kanttekeningen.  1949-1963
  
 54.Artikelen van A. Timmers SJ uit #De Gelderlander# en #De Tijd#.  1970, z.j.
  
 55.Landkaarten van kartuizen in de Nederlanden.  z.j.
  
 56.Landkaart waarop een route langs drie kartuizen staat aangegeven.  z.j.
  
 57.Programmalijsten ten behoeve van A. Timmers SJ betreffende het tonen van dia's in

de periode 1962-1966.  1962
  
 58.Opstellen van leerlingen van de zesde klas van een school in Doornenburg (Gld)

over de kartuizers.  1966
  
 59.Opstellen van leerlingen van de zesde klas van een school in Middelaar (L) over de

kartuizers.  1966
  
 60.Opstellen over de kartuizers.  z.j.
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over de kartuizers.  1965
 61.Opstellen van leerlingen van de zesde klas van de Sint Jansschool te Hengelo (O)  
 62.Stukken betreffende Willy van Mook, journalist-romancier.  1958
  
 63.Preek van (anoniem) over de kartuizers.  z.j.
  
 64.Verhandeling "Over de kartuizergeest" van (anoniem).  1952
  
 65.Verhandeling "Rustig vloeiend water. Gedachten tijdens een retraite" van Joseph

Rickaby SJ.  1955
  
 66.Verhandeling "Beate solitudo, gelukkige eenzaamheid" van (anoniem). Met

aantekeningen.  1956
  
 67.Artikelen van prof.dr. B.A. van Kleef, hoogleraar in de Oud- en Nieuwtestamentische

bijbelwetenschappen en de pastorale vakken, over de kartuizers in Nederland uit
edities van #De Oud-Katholiek# uit 1956. Met bijlagen.  1956-1957

  
 68.Artikel "Waarom kartuizers naar Nederland" van (anoniem), bestemd voor #O

Bonitas#.  1966
  
 69.Artikel "Waartoe kartuizers.....thans" van (anoniem), bestemd voor #O Bonitas#.

  1966
  
 70.Artikel "Monniken van deze tijd" van (anoniem), bestemd voor #O Bonitas#.  1966
  
 71.Verhandeling "In de wildernis van Chartreuse. Het kluizenaarsleven van de zonen

van de Heilige Bruno" van R. Serrou en P. Vals, journalisten van #Paris-Match#.
  1966

  
 72.Inleiding van kardinaal Maurice Feltin, aartsbisschop van Parijs, op een reportage

over de kartuizers van R. Serrou en P. Vals, journalisten van #Paris-Match#.  [1966]
  
 73.Overdruk "Vraaggesprek met een kartuizermonnik over de zin van het

contemplatieve leven" van (anoniem) uit #O Bonitas#.  1968
  
 74.Verhandeling van H.J.M. Hagdorn SJ over zijn verontrusting over de gang van

zaken in de Nederlandse Provincie van de Sociëteit van Jezus.  1969
  
 75.Verhandeling "Vernieuwingen bij de kartuizers" van (anoniem). Met bijlage.  1969
  
 76.Artikel "12 maart 1971. De Roermondse kartuizer Dionysius stierf vijf eeuwen

geleden" van J.M. Gijsen in de #Maasgouw#, jrg. 90, nr. 2.  1971
  
 77.Verhandeling van (anoniem) over Bea van Rooy, leerlinge van een Maastrichtse

HAVO, en de benoeming van mgr. Simonis tot bisschop van Rotterdam.  1971
  
 78.Verhandeling "Het einde van een ideaal", bestemd voor #O Bonitas#.  1972
  
 79.Verhandeling "Liturgie des Chartreux" van (anoniem).  z.j.
  
 80.Verhandeling "Hoe ik mijn retraite doe" van Joseph Rickaby SJ.  z.j.
  
 81.Verhandeling "De oorlogsgebeurtenissen van 17 september 1944 tot maart 1945, in

de omgeving van de Sint Jozefkerk te Nijmegen" van (anoniem).  z.j.
  
 82.Verhandeling "Hoe leven de kartuizers" van (anoniem).  z.j.
  
 83.Verhandeling "De orde der kartuizers" van A. Timmers SJ.  z.j.
  
 84.Verhandeling "Iets omtrent de levenswijze der kartuizers" van (anoniem).  z.j.
  
 85.Verhandeling "Het religieuze leven in discussie" van (anoniem). Met

kanttekeningen.  z.j.
  
 86.Verhandeling "Waartoe deze afzondering?" van (anoniem).  z.j.
  
 87.Verhandeling "Waar leven deze mensen, de kartuizermonniken, van" van (anoniem).

  z.j.
  
 88.Verhandeling "Sint Bruno in Calabrië (1090-1101)" van (anoniem). Met bijlagen.  z.j.
  
 89.Artikel "Het te Napels bewaarde Kersttafereel van Jacob Cornelisz. van Oostsanen"

van H.J.J. Scholtens uit #Oud Holland#, driemaandelijks tijdschrift voor
Nederlandse kunstgeschiedenis.  z.j.

  
 90.Verhandeling "De terugkeer van de kartuizers naar Frankrijk" van (anoniem). Met

kanttekeningen.  z.j.
  
 91.Verhandeling van (anoniem) over de geschiedenis van Certosa di Calci, een

kartuize in Italië.  z.j.
  
 92.Verhandeling "Contemplatief leven" van A. Timmers SJ.  z.j.
  
 93.Verhandeling "De Kartuizerbroeders" van (anoniem).  z.j.
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 94.Biografie van pater Anton Jans (1903-1932), kartuizermonnik van La Valsainte

(Zwitserland). Vertaald uit het Duits door A. Timmers SJ.  1962
  
 95.Overzicht van de geschiedenis van de kartuize van Serra San Bruno (Italië).  [1966]
  
 96.Stukken betreffende #Catholica#, een encyclopedisch vademecum voor het

katholieke leven.  1967-1968, z.j.
  
 97.Lijst houdende aanbevolen lectuur over het leven van de kartuizers.  1969
  
 98.Recensie van het boek #Maak Alles Nieuw# door Pieter van der Meer de Walcheren

uit de #Standaard der Letteren# van 30 mei. Met bijlage.  1969
  
 99.Circulaires "De kartuizers wachten op U!" over de terugkeer van de kartuizers in

Nederland.  1946-1947, 1958
  
 100.Persbericht over de terugkeer van de kartuizers in Nederland.  1960
  
 101.Lijst houdende titels van publicaties met betrekking tot de kartuizers in Nederland

sinds 1923.  z.j.
  
 102.Aantekeningen over geschiedkundige werken over kartuizers en kartuizen.  z.j.
  
 103.Accountantsrapporten opgemaakt door accountantskantoor Vekemans en Berk

inzake de controle van de administratie over 1946 tot en met 1976.  1951-1977
  
 104-106.Kas-, bank- en giroboeken.  1952-1976

Bevat 3 stukken
  
  104.1952-1958.  1952-1958
  
  105.1959-1962.  1959-1962
  
  106.1963-1976.  1963-1976
  
 107.Bankboek.  1946-1956
  
 108.Giroboek.  1946-1951
  
 109.Staten houdende financiële overzichten.  1946-1963
  
 110.Brieven en doorslagen van brieven over financiële zaken.  1963-1966, 1968-1971
  
 111.Brieven en doorslagen van brieven over de Nederlandse en Belgische bank- en

girorekeningen.  1966, 1969, 1974-1975
  
 112.Brieven van en doorslagen van brieven aan de inspectie der

vennootschapsbelasting.  1967-1974
  
 113.Correspondentie met het Bureau voor Wetenschappelijk Beleggingsonderzoek en

Vermogensbeheer. Met bijlagen.  1966-1967
  
 114.Correspondentie met de Nederlandse Credietbank NV over obligaties en aandelen.

Met bijlagen.  1965-1969
  
 115.Rapport van de Nederlandse Credietbank NV inzake beleggingsadviezen.  1970
  
 116.Effectenstaten over 1964 en 1965.  1965
  
 117.Aandeelbewijs in de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij betreffende de

verzekering van gebouwen behorende aan de stichting.  1951
  
 118.Aandelenkaarten.  1967-1969
  
 119.Borderel inzake de inschrijving van het recht van derde hypotheek ten behoeve van

de stichting. Met bijlage.  1957
  
 120.Stukken betreffende hypotheken.  1958-1960, 1962
  
 121.Polis en akten van verzekering tegen brandschade betreffende gebouwen en

houtopstand van de bospercelen behorende tot het landgoed van jhr.mr. E.J.B.M.
von Bönninghausen, land- en bosbouwer te Tubbergen.  1954, 1957, 1964

  
 122.Begroting van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij ten behoeve van de

stichting betreffende kosten en opbrengsten voor 1969 en 1970. Met bijlagen.
  1968-1969

  
 123.Staat houdende een globale becijfering van de kosten voor de bouw van een

kartuize te Tubbergen.  1961
  
 124.Eigendomsbewijzen van gronden in Tubbergen.  1951, 1957, 1960, 1966
  
 125.Akte van schuldbekentenis ten behoeve van de stichting ten laste van jhr.mr.

E.J.B.M. von Bönninghausen, land- en bosbouwer te Tubbergen.  1957
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Archief Stichting Dionysius de Kartuizer

  
 126.Stukken betreffende een geldelijke schenking door mgr. Simonis, bisschop van

Rotterdam, aan het groot-seminarie van het bisdom Roermond te Rolduc.  1977
  
 127.Akten houdende schenkingen van L. Scholtens-Regout en E.M.T. Snieders aan de

stichting.  1957-1960
  
 128.Schenkingsovereenkomsten met W.J. Vermeulen, kartuizermonnik van Certosa di

Calci (Italië), en M.P.W. Hulsbosch, kartuizermonnik van Chartreuse de Sélignac te
Simondre (Frankrijk).  1952

  
 129.Akte houdende een volmacht aan mr. J.W.M. Jurgens, penningmeester, en aan mr.

H.J.J. Scholtens, secretaris, tot het in ontvangst nemen van de schenkingen van
W.J. Vermeulen, kartuizermonnik van Certosa di Calci (Italië), en M.P.W. Hulsbosch,
kartuizermonnik van Chartreuse de Sélignac te Simandre (Frankrijk).  [1952]

  
 130.Brieven van en doorslagen van brieven aan de Koninklijke Nederlandse

Heidemaatschappij, de Onderlinge Bossenverzekering Maatschappij en het
Bedrijfschap voor de Bosbouw en de Houtteelt. Met bijlagen.  1964, 1966-1975

  
 131.Akte houdende een beheersovereenkomst met de Koninklijke Nederlandse

Heidemaatschappij.  1967
  
 132.Stukken betreffende contribuanten van en contributies voor #O Bonitas# en

contacten met derden.  1964-1967, 1969-1970
  
 133.Register van stichters, vrienden en begunstigers.  1947-1967
  
 134.Kaartsysteem van contribuanten.  1947-1968
  
 135-137.Adresboeken van contribuanten en sympathisanten.  1961, 1963, 1965, 1967-1968,

z.j.
Bevat 3 stukken

  
  135.1961, 1963.  1961, 1963
  
  136.1965, 1967.  1965, 1967
  
  137.1968, z.j.
  
 138-139.Adresboeken van contribuanten en sympathisanten.  1965, 1970

Bevat 2 stukken
  
  138.1965.  1965
  
  139.1970.  1970
  
 140.Staten houdende namen en giften van stichters, vrienden en begunstigers over

1947 tot en met 1950.  1947-1950
  
 141.Staat houdende namen en giften van contribuanten over de periode 1947-1956.

  [1956]
  
 142.Staten houdende namen en giften van contribuanten over de periode 1965-1971.

  1967-1971
  
 143.Adressenlijst van contribuanten ten behoeve van W. Luneman.  z.j.
  
 144.Ledenlijst van de Katholieke Vereniging van Bejaardentehuizen.  1968
  
 145.Adressenlijst van deelnemers aan de bedevaart naar Lourdes.  1971
  
 146.Adressenlijst van reünisten van de sociëteit Roland, studentenvereniging van de

Katholieke Universiteit Nijmegen.  z.j.
  
 147.Ledenlijst van het bestuur van de Interdiocesane Stichting voor Roepingenwerk.

  z.j.
  
 148.Adressenlijst van personen die geregeld #O Bonitas# ontvangen. Met bijlage.  1954
  
 149.Adressenlijst van leden.  z.j.
  
 150.Adressenlijst ten behoeve van de heer Veltman.  z.j.
  
 151.Adressenlijst van Nederlandse kartuizers.  z.j.
  
 152.Lijst van kartuizen in het buitenland.  z.j.
  
 153.Staat houdende gegevens over priester- en sociëteitsjubilea in 1972.  1971
  
 154.Staten houdende overzichten van predikaties omtrent de Orde der Kartuizers over

1959 en 1960.  1959
  
 155.Staat houdende een overzicht van predikaties in het dekenaat Tilburg op 31 januari

en 7 februari.  1960
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Archief Stichting Dionysius de Kartuizer

  
 156.Staat houdende een overzicht van de netto-opbrengsten van collectes naar

aanleiding van predikaties omtrent kartuizers over 1959 tot en met 1962.  1962
  
 157.Stukken betreffende de plaatselijke werkcomité's die de kring van contribuanten

willen uitbreiden.  1947-1954, 1961-1962
  
 158.Stukken betreffende de bijeenkomst van de plaatselijke werkcomité's op 15

augustus.  1947
  
 159.Staten houdende de inkomsten van het werkcomité Helmond over 1958 en 1959.

  1959-1960
  
 160.Circulaire van M. Jansen Hendriks (kloosternaam: fr. Albertus) aan alle leden van de

werkcomité's in Nederland.  1949
  
 161.Contracten met ir. J.A. van der Laan, architect, inzake de uitbreiding van het Sint

Antonius-ziekenhuis te Utrecht.  1960
  
 162.Overlijdensberichten van mr. J.W.M. Jurgens, penningmeester. Met bijlagen.

  1964-1965
  
 163.Overlijdensbericht van mgr. A.W.G.M. Wiegerink, lid van het bestuur.  1971
  
 164.Stukken betreffende de kartuizers in Amerika.  1950-1951, 1965
  
 165.Brief van de Katholieke Radio Omroep (KRO) te Hilversum aan mr. J.H. Deurvorst,

secretaris, over een documentaire betreffende de kartuizers.  1971
  
 166.Stukken betreffende de Stichting Centrale voor Pleeggezinnen Noord-Brabant en

Limburg.  1970-1971
  
 167.Stukken betreffende de opheffing.  1971-1978
  
 168.Eindverslag van het bestuur in verband met de opheffing.  1978
  
 169.Brief van dr. J.H. Roes, directeur van het Katholiek Documentatie Centrum te

Nijmegen, over de financiële steun voor de bewerking van het archief van de
stichting.  1978

  
 170.État de l'Ordre des Chartreux au premier décembre 1969.  z.j.
  
 171.Artikel "Bio-bibliografie van de 75-jarige kartuizervorser mr. H.J.J. Scholtens, oud-

burgemeester van Houten en Beverwijk" door A. Gruijs en T.F. van Koolwijk.
Overdruk uit #Ons Geestelijk Erf 44#.  1970

  
 172.Artikel "De Stichting van de Gentse Kartuis Koningsdal te Rooigem in de Parochie

Ekkergem" door J. de Grauwe. Overdruk uit #Handelingen der Maatschappij voor
Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent Nieuwe Reeks#, deel XXV.  1971

  
 173.Eigendomsbewijs van grond in Tubbergen.  1959
  
 174.Artikel "Hendrik Jan Joseph Scholtens, Nuenen (NB) 10 maart 1895 - Maastricht 1

augustus 1978" door A. Gruijs. Gepubliceerd in #Jaarboek van Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde#, Leiden 1981/1982.  [1981-1982]

  
 175.Brieven en prentbriefkaarten van kartuizers aan pater A. Timmers SJ. Incidenteel

met bijlagen.  1963, 1965-1969
  
 176.Correspondentie van de secretaris-penningmeester met diverse personen en

instellingen.  1969-1971, 1976-1979, 1981, 1985
  
 177.Verslag van de laatste vergadering van het bestuur, gehouden op 17 februari.  1978
  
 178.Tekst van de preek van mgr. P. Moors, bisschop van Roermond, gehouden tijdens

de wijding van de abdijkerk van Sint Benedictusberg te Vaals op 4 mei.  1968
  
 179.Overzicht van Nederlandse leden van de orde vanaf 1866.  [1963]
  
 180.Artikelen over kartuizerkloosters in Duitsland, Frankrijk en Italië.  z.j.
  
 181.Artikelen over contemplatie en contemplatief leven.  z.j.
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