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l N L1E In l N G 

AlhöeWiel de Kartuizers grote in"'lloed hadden op het gods 

dienstig leven in de Nederlanden.,,toch toonden slechts wei 

nige historici van ons la11d belangstelling voor hun geaohie 

denia. De Noord~Nederlandse ~l.oosters bevinden zich in dat 

öpzioht in een enigszins begunstigde positie door de talrij k.e 

bijdragen, ditt Mr l:I.J~J. SOHOLTENS aan hun ontwilt~eling Wijd 

de. Voot de kloosters in de Zuidelijke Nederlanden zijn 

slèchta te ve:tDlelden de u;l. tgave ,an de kroniek. der Kar tuis 

van Herne door R. L.AMALLE (l), de studie vans. D'îDEWAL.LE 

over het monialenlrlooster st Anna ter Woeatijne bij :arug- 

ge t2), de bijdrage van Mr H .J .J. SOHO'LTENS over de Brugse 

Kartuis (3) en voor.nameJ.ijlt het voortreffelijk. werk. van _Dom 

A.E.PlL over het Kartuif.e.roonvent 00.L.Vrouw van Grahie" te 

Soheut en binnen Bpuesel (4). Boe belangri~lt deze werken ook. 

(1) .A. BWEilrSENS - J. AMMONIUSt filu'onigiie de la~ytreuse 
· de: la ohapelle d'Hérinnea..:.;t.ez-Enghien, uitgave E· 

LAMELLE, Leuv~n, 1932, iri 8°, XLV, ~ 253 blz. 

(2) s. D'YDEWA!.iLli, De ltartuize Sint :An,na ter WoestiJne. 
l350-l7g2; Bruasel, l.945f in 8° t' SGZ b.lz. 

(3) :a.J.J~ SCHOLtENS" Het Kartuizerk.looster Dal van Graaien 
buiten Brugge, in .A.S.E.B., LlXXII:r, Brugge, l9tO, in 8°, 
blz.133-201. · · 

(4) A.E.J?IL, Een geso.b.iedenis van het KartuizerQonvent "Onze 
Liie~e Vrouw van Gratie!' te Scheut en binnen Brussel, 1954, 
XVlr 353 blZ. (Dactylografie).· · · · 
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reeds zijn, zij beletten niet dat er nog grote leemten blij 

ven bestaan in de geaohieé!enis der Kartuizers in ons land. 

De terughoudendheid der historici om de Kartuize.rltloosters 

in ons land te bestuderen is evenwel goed verklaarbaar. Wan 

neer men meent de grote invloed der orde te kunnen aantonen 

aan de hand van het be~aarde bronnenmateriaal1 dan stelt men. 

ontgoooheld vast dat dit materiaal bijna uitsluitend betrek 

k:ingheeft op de klooateradininistratie.Over het leven in de 

convent en verneemt men zeer wefri'ig~····viêll.Têlit tengevolge van 

de aard der instelling. De roep van heiligheid die de Kartui 

zers op het einde der M,E. verworven hadden, ia misschien 
1 

voor het grootste deel het werlt van enk.ele persoonlijkheden, 

die door hun literaire p.roduk.tie of hun ingrijpen bij een 

klooaterhervorming de invloed naar buá ten bewerk:ten. Men 

m.ag zich evenwel niet beperk.en tot de stud;ie van die grote 

figuren. Het midden waaruit zij afkomstig waren ia imine.ra 

het Jartuizeroonvent. 

:O:Lt poèfsohrif1i wil een ;b1Jdrage lev~ren om enig lioht 

te werpen op d e gesahiede.nia van het Kart'uizerltonvent St 

Kat'a.rina op het Kiel biJ Antwerpen. Alhoewel het geen grote 

sohrijvere voortbracht; tooh waa het wellicht, na het k.looster 

van Heren, één der belangrijkste in de Nederlandse~ provin- 

cie der Orde, vooral door de rol" die het d aa.cd.n :in de l5e 

eeuw vertolk.te, en door zijn invloed op de ltloosterslotbe- 

weging in Brabant"· 
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De vroegste ~ehrijvers, die zich met de geschiedenis van 

het klooster bezighielden heèlben meestal een bepaald aapeat 

belicht. JL. RA!SSIUS (l) hield zich voo:cal bezig met het 

ontstaan van het klooster. Hiervoor maakt e hij gebruik. van 

de ltroniek van Ludovicus Torrius en het stichtingsverhaal 

van :Pie,ter Jloorland. J.. LE ROY (i) en J .B. GRAMMAYE (3) 

sóhe-lsten de geaol1iedenis de.r :Kartu.is in zover dez e betrolt 

iten was in de geschiedenis der heerlijkheid van het Kiél. 

lîen hele stap voorwaarts· werd gezet door J:. DIERCXSENS (4), 

die in het kader van zijn .Antyerpia., Ohris:to naallf.na, et cres,, 

icens een bondig ovexzicht geeft van àe gehele gesolmdenia . ' 

der Kru:tuis. HiJ legäe hierbij vooral de nadruk. op de be- i 

tre[{;k.ingen met het s:apittel van alntwerpen. ZiJn we,rlt ä.a even- 

wel nièt teél meer dan een .:reeks oorkonden, die door een 

k.orte tekst met elkaar zijn ver.bonden• Belangrijk. nochtans 

zijn dé gebl.'liikte bronnen, die'nu n.1et meer bewaard zi~ri. 

(;i.) A • iAI~s:i;us, 0.figinea Qg..J;'tllµs.i•.ri,Wl Belédt, I1o~ai, 1632, 
· · in 4'Q, blz, 3.Q,...;3J:. · ' ' ., · · ,'. '. · . '',, · , 

(2) il. l'.i:ERQY, l{ot;i.t1a Marohionatua Sanot:i Bpmani lmperü, 
Arnate.rdaan.' 1678, in folio, b!z, 80-82. ' 

(3) Il .:a. GRlllVJMAYE, .Ant"iguit.at~ :BelgiQae, de. IV, Antverpiae 
antiguitates, 1~uven, 1708~ ihttolio, blz, ll9-l2l. 

1" DlEROXSE.NS, ,Antverpi~à arilisto nasuns en oreBQna, 
Antwerpen. 17!50~57:; in 4: ··, passim. 

(4) 

____ ____: _c,_ , ,_,,, • ·--- ' 
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In het meer nabi~e'verleden valt de bijdrage te vermel 

den, die P.J. GOETSCHALOKX (l) aan het ltlooater wijdde; 

zij is de vruo-ht van een g:tondig onàerzoelt van het ouaste 

oartularium. :Oi t was 0venwel de enige bron, die de t:ióhrij- . . 

ver kende, zodat zijn werk in hoge mate onvolledig is" 

1:fenslotte ziJn er de talrijk.e a.rtilrell;l, die F.· PRIMS in 

het raam van zi;in i~!.QM!9.fU.!~_!§!!-~!!.1!'!!tE.E!B over de lielae 
Kartuizers· aohree!, en die hi;j · nadien verwerkt·e in zijn 

. . 

Geaohieàenia van het; Kiel ~(2). z;1jn de grote lijn,en over het .... --~------------!- ... ..,.._ ..... ..., __ ~_ . . . 
'' . .· 

algemeen äuist getEiltend, in de details vallen vele onnauw- 

keurigheden aa,n te atippen, die wellioht het gevolg zijn 

van. een overhaa.at arohie:t'onderzoek • Bovend i.en ve.rhinder1 

het ~eltort aan bronaanwi~zingen het nazicht van tal.rijk.e 

gezegden. 

Ons proefschrift steunt dan ooit voor het grootste geàeel- 

te op onuitgegeven archivalisch IIlateriaal" Daarom zal een. 

1:torii eerste deel gewijd zijn aan de voornaamste bronnen: 

het Obituarium., d'l Cartula.ria en de .rente}Joe.ken" Hiel;"uit 

zal hun reapeotieve waarde bli.Jk.en. 

In een tweede deel W:OJ:'dt dan d e eigenliJl.te ges_ob.iedenia 

van het klooster aangevat "· :BiJ de studie van het ontetaan 

(1) P~J. GOETSC1IA10ICX; 't Klooster de11Kar~hizers OP b,et, 
Kiel; in ~.G., VI, ,hlz,,.15-,69. . .. . 

(2) F. PEIMS1 .Gesob.iedenia van hc:t Kiel,. Antwerpen, 1~38, 
in a0, l3~ blz~. 
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van het Kielaé eonvent::lfijzen tal van vraagstuk.ken in ver 

band met het tijdstip der stichting en de per a onenj die. 

dwu-toe hèt tn1tiatie:f. namen, Pas na de overeenkomst met 

het kapittel, van .Antwerpe11 en dê in gebruiltname der. oude 

ltEq:iel. van het Kiel, kan het ltlooste.t als definitief.· gevestigd 

beschouwd worden. Van dan af kan aan. de mate.riele uitbouw 

van het .convent gedaoht worden. De pevete dota1iie inoee1 wo~ 

den verhoogd om aan de aonnä ken een voldoende änkomen te 

verzekeren• TegaliJka~~ijd moest een •olledig gebouwenoom 

ple:x: word en opgericht-, Wi:tt vele jaren zou duren, ver mi te. 

men h.iervoor op de gi!t~n der weldoeners was .aangeweaea 

(Hfat .rr) , De ee.reiie monniken, die uit· andere lfloostera ~-1- 

lromstig waren, werden geleidelijk vervangen door nieu.we1 

die o_p het Kiel. in de orde traden. Aan .roe,11ingen zou het 

nooit o.ntbrelt.en. 
De X:artuie op het tie.J,. onderlµeld goede 'betrekkingen 

met andere k.looeters. Zij had een belangrijk aandeel i~ 

de stichting van aridere IÇartuizenltloosteis en vana:f het 

Weaters Sohiama, in het be.stuur der Nederlandae p'f\ov1;v,1lr MJR. 

orde. Vereoheidane malen werd aan <le prior van st Katha..,. 

rina de hervorming van geestelijke. instellingen opgedra 

gen (Htis-. III). ln het laatste hoofdstuk. wordt de vèrnia 

tig.ing van het 1:tlooste:r op 26 Juli 1542 behandeld o 

--~----"'!"'9-- ..... -1'"""' 
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.:r;k. dank ten zeeraté a:Ll.e zeergeleerde Heren Frofessoren 

voor de vorming, onder. hun leiding verkregen. Mat de vet 

sol:iuldi.gde .eerbied leg ik hen dit proefsoh.rift ten beoor 

deling voor. In het bijzonder betuig ik: mijn dank. aan, de 

Zee:rearwaarde en Zeergeleerde Heer :Prof. Dr J'. .M. DE SMET, 

die voortdurend onbaatzuchtig en. welwillend heeft.bijge 

dragen tot de voltooing van dit p.roefsohrift •. Tevens br eng 

ik: gaarne in herinnering de talrijke inlicht tngen , die Mr 

H.J .J·,., SOHQLTENS, de Nederlap_dse Kartuizerhis.tor1oma,. me 

liet geworden ..• en de huJ.pvaardigheid die ilr. mocht ervaren 

in de archievén van MeoheJ.en en Antwerpen en irrde Koninklij 

ke :Bibliotheek. te 13.ru.sael&: 
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BRONNEN • 

.AN~WEBPEN,, 8ijl:t$B.r.J!.hie:f', J{erltelijk. a:roh:lef; 
'~-.1 ,,,,· . .- 

Fonds Kartuizers van .Antwel"pen 

Fonds Kartuizers van Lier. 

. ' . . 

QOHELEN, .Arohiet van !let AE~J:<tabisdom1 !fonds Kartuizers. 
1 

. . ' . . 

BRUSSEL, E:oninitlijk:e :SibJ.iotheelt, handaohr:tften, 

nr Il, 1959 (oat.3854)!6apitula ger:i.eraiia 

~tusiae; . l4i6 .... l442. 
. ·' ·, ,, ' '' ' . 

nr i05J...:.& (ltat,3856) ; Miacellaneahistoriae 

, Gartusi.ena-it:t .• 

nr 57G-i Cc.at .3860) : Hiatoria Oartusie ~\llel 

lf'jnaia. 

nr l.9703 (~t .3858) , :Iloçumenta ooncernant la 

-------~---------·------ .... ------ 
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u JEE.tlnSRN, s , .;... AMMONIUS, J. ., fihronig,u.e de lá 6.hart.reu.se 

de l.a Wial)elle d 'J:tériAn~s .•. ;tez-En6hien, uitgave E·. UMALLE, 

Leuvèn, 1932, in 8°, XLV ... 253 blz. 
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dta eé,rate Kar:tuize.r:s; · in" MaQt,deJ.ing~n ve.n. de Kon.Vl. ·Alt.a- 

dem.ie VOO~ W'etensoh5+p12en, E;lati~e <ler Letteren, XIII, 6, :Ant- 
i . . . • • . . • . • • ' . • . • 

werpen,1951, in BP, 99 blz. 

l.llZR.OXXEN$, J:~, Arttvar,e~at ênriato gaaoéns. et o~eaoena ••• , 

7 Glln,, :Antweipen* 1750:-.57, in l.2Cf. 
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B.i-ussel-:Jarugge, 1945• än 8°, 362 blz. - ' 
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GRAlVIMAYi, J .33.,., 1mtigu,itates Belg;Loaei dl rv, Antwerpiae 

.Antigu.i tateJ:1, Leuven, l.70e,· in folio~ 

:; KOEH:PERIOH., lh, Les ltü~ aur, la. mait1ttwl,'te dana lea Fa,ys-Baa 

cathöl.igu.es 11· (Diseertationea · ad e;raèlu!l'.l. Mae;:i.et.ri in F.aq .1.rheol. ,, '' ' . '.·. ""' ' ., ,,, '.. ' ''' . ' ' ''' ,-r' 

2de reeks, 11), l}eU;v,en, 1:922, in $0, V ... 287 blz. 

LE COUTJWLX, 0.7 Annales Oi-clinie Oa.t'tuaieneia ab anno loa. 

ad annuru 1429, Bdl.n, IktOntreuil, 1887-91, in 49• · 

~EFEBVlfFJ, F" Saint .Brllno et. l' Ql:'clre dee chartteu~;. Par1ja, 

1883, in 8°, XL - 603 blz. 
\ 

0 ~FEVRE, P·., La ohapelle e:xpiataire ëlu s" Sacrement de Mi- 
• • . . . 3 
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1 

ra.ole à llruxall.es,· i,n. :Bulletin de la Sao.Roy. d'Aroh •. àe 
' :aruxelle.s, 13:tuaaal, 1934, in 8° 'blz 62-66 • 

LEEM.ANN, P ~, BÜahe,t'liebe und l3fittherp:flege bei den l{'arthäu 

sern, in MiaoelJanea E:l:l,rl~
1
V, lome, 1924, in 8q, bl~ •. 364- 

$89. 

o LE BOî, .! . , Noti t~a .Jl4arohionatua Sa.not i ;aomani IJnpe,t"Ü •• et 

.Am.atel4da.8, 1678~ .in :folio. 504 bl.i • 

J?:w]REIUS, t .·, .Bïbl,iQtheoa Cartuaiana, Keulen, 16091 in 8°, 
16 .... 310 blz :. 

llJ ., D. · :.eet.l'i DorlM<li ohr@n:1,oon Oartua:1.ense; Keulen, 1608, 

in a O, UI - .,a 5.-,, 168 blz. · •• 
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:PRlMS• F., De B.egi:f'tisers.van het Ka.tthttizerklo0stet van het 
. . .. . - - . . ·-· -- ·-· ; . 

Kiel, 1323-l~J.-, in j.G., x, Elteren-.Donk, 1932• in 8~, blz. 

l38-l.50. 

ID., :Oe aeate Kartb.ttizel's op het Ki~l, i.h Antwerpiens11Ji ,1932, 
. . . . . . .. ' ·, ·- •. . '. ... . ' - ' . . ( . 

Antwe1•pen; 19331 in a~,, blz .. ., -4t5"-5~. 

· lll. JJe Klo"oater-s.lotbewegin& in .Brabant in de xy-e. e~uw, in 
Medèdelin5en van 1le Kon.Vl •. Akacleinie V©Ol;' We~ena.ohappen, 

Klaaae d.er Letterèn, Vl; l, Antwerpen.t 1944', in HQ, 34 blz. 
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1132, in 89, 132. blzD 

-- --------- . --------------------·- ---------- .. . . 



·'1·- 

.ID.,. Geschiedenis vag, )$.twerpen, dl IV - dl VII, Antwerpen, 

1933--40, in ec,. 
ID.• _ G~sohièdenis -van het "Kiel, Antwe:rpen, 1938; in 8(), 

. ' '' .. -. . . . . ,.. . . - ' ... ' . -, 

133 blz" 

In •• Hoe onze K.arthuizei:'s p.êel'en. van het rtiel werden, in 
. . ,; ' . . " . . . 

__ A.n,twerpiensi,a, 1932, Antwerpen, 1933, i_n 8Q; blz, *61. 
. ·, .·. ,·· ·.. . . 

lU!SS:LUS, A., 'Origin,es Cartus+anum llelgii t Douai ~ 1632,, in 4°, 

15-172 blz •. 

B-EUSENS; E., &hronigu.e de_ la, Ci_hartre.use· Qe Louvain depuia 

sa fonàa.tion en 1¼98 jus9,u'à itanrtée 1525, in .A.S.H.Bn 

XlV, Leuven, 1877, in 8°, blz. •. 2?~273. 

J:D.1 Mati'ictule de l'Université de I,ou.vain, I, :arussel,1903, 

in 4 ° 1 XXV'Ill .•. 423 Alrt.. 

SCHQI/rENS., H .J .J·., . :S~jdrgae tot àe geeohiedenia va,n het 

voormalig l{artuize:r:klooetet' bu'.i.ter.i :Oel.ft., in H ._ :a., XLIX" 
••• • . .. 1 -- •• . .••..• . . - 

EaarlernJ 1932, in 8°; lJlz ~ 32.l-367 ,• 

m ,.., ijet Ka;rtui~èt,klóoster 11JJ4l van Gracien° bui ten_ lb.'ugge, 

in A~S.E.B.; LllXIJ::r, 13tugge.; l,9,ao-, in 89, blz~l55-20l. 
J:JJ., D.e ltal"tuize.ra - bij Gee.rt'11idenbergt in :a.:a., l.,Vlll~ 

·. '. -. · .. - .. ·.· . . '' .... ' .. , .. ',,·. ' ~- 

m11;urg, 194.l; in 8'1, b Lz; l.0-122. . . . 

ID ~T De 1cartuizera bLt:L te_n 'a l!e.rtogenboach, in B .:a., XVI, 

Tilburg, 1939, in a0• blz. 25-82, 14:3--20-i. 
1 • ' - 

lJ3., De Kartu.i.zera bij Ziepikzee, in ll.:S •• Lil.l, Haarlem.,_ . , .. ,.·-.·. - ·- .. 

.1936,in a0• blz.166-22&. 

ID., NeoroJ.o~iè _ van hei;_ Kartu:ize.,roonvent van Monnikhu:izen, 

. -----· ----··- .. -·-- ---· ···-···-·-···· --,--,,. 



~t;-~: x-r._ ,. ..... 

in .A.G.A.U.,LUTI, Ut:r~oh't, 19~8f in .H9; blz.).0-124. 

!JJ., Necrologie ve.zi de tJ1ï37eohta.e Ka1'tuize11s, in 11.G • .A.U .. , 

LXXX, Utr,echt, . 1947,. än 50:, h.l_z. 97-150.; 

In., IIet v.oormal~g KartuizerkJ.ooater bi~ .Amsterdam:, .in H.D. 

LIV, Haarlem, 19~~7, in 8Q, blz" l-87. 

rn., :Oe voormal:tge Ka.rtutzarltlooate~ hier t.è lande. liuq 
.,ifA . -· ...•..... 1 . . . . . .., . . . 

b,ouw i~ in:riohti~g, ;in l:I~t Gilqel:)oelt, XXI!l, Leiden,· 1940, 

in 1°, blz~3ö".'"f4. 

Stg;t~t~ ()t1dlni~ Ca_rtuaièn.sià., Jiasel, l5l.O, in :f oliö • 

T.HOMPSON, E.M"'' The Oarthµ.sian, ord~r :in,Rn&land"t Lon,den, 

lO<',t/'\ • e0 x·· j;::ç(o b· iz· , .,...,');:;I _• J.P. . · • f . · i - . ;)_u ··.> , · · _-.. . • 

VAN IlEN OIIFY:N, '1., <Jatalogue dee ManuaQ.l;\i:~a ·cl~ la Bi blioth~ 

9.1.u~ ro;lale de- .lh~uxellèa112 <lln, BrussE:l, 1,aoJ. .... 1927) . .in ge>;. 
V.A.N Hll.S$Bl!im, :L,,· Het ae$'rOlo5i1.1m van het_ Ka:r-tuiz~rl:Uooat(a.t' 

• • •• .-, , •• - ·.·.•• .•" •• ···: • • --•. •• • • •••·· ' •••••• - C •• ··, 

N'ieuwliorrtî of Bl,oernendaal bq,it~n 'Qtreoht; it), 1:3.~.i JI.G •. , IX, 
... ·,_. ·-·.' . . . .•.. ·. ·,· ··: ... ' 1 .. ···> ' ·- . . . . . ,• ·, .• . . . . . . . .- -· . . .• 

Utreoht, 18-86,' in e<>, 1llz-l2&-48J.· 
. . ' ~ 

Vlu{ LAAR, A.:, llibl;Lc,,e;ra:ti,e van: de G-esellieden,i,a dez- stad_ . . . . .- ... . '.. . . . ,; . . .. 

Antwea•pen •. 2dl.n., A~t:we.rpën, 1927.,..5$, in 8°. 
\fJ,.NijEl¾tJS, ,:,:, I,~ D4,eot das Arob.,ive,s da l.1_:l(tat à Anvers. 

Aoo.ro.:J,.sa.ment de- l'année. 1904, in E~ élea. l3ibliothèg.Jl,~~ .et 
. - .. ' . ' . "... .. . : ·. ·' . . . '' . . .. '.. . . ., .. 

Arohi ves de 13elgigut:t1• ll.I, B~uaa~l~ 1906, in 8~~ blz. ,ea .... 
¼j·e •• 

U!JS, :t ., Matl';tcul,ij a.~ l 'V-niverait.é de Louvain. Il, :B+'Uas~l, 

1946, in ¼4, 50f l:Jl.z" 

--------------------------- 



~~(i) 

~·· :~-. 

xrr> 

AFE:ORT INGEN •- 
! . 

A • .l1.M •. t Arohie.t van het· Aar:tabiadom :Maahelen.· • 

.A .G.A .u ~ t Ret Atóhief voor de Gesohiedet:lia van het, Aarte- 

b;i,ed oen l,Jt:rrecht •. 

.A.S.E,B. t., Analert:t.s peur servir à l•histoire et.4-isiastique 

de J¼lgique. 

A.S.H.B.: AJ:\nalés de la Sooiété d'Jmu1A1üon de Brugea. 

J3 .:a. 1 B.ossohe Ili~dragen. 

B-,G·. :i :Bijdragen tot. de G:eeèhiedenis, bi~zonderJ,.ijk van 

het aloude Hertogdom B:t:'abant. 

:a.m.H.G. ; Bijdragen en Mededeliugen van het Historiach 

Genoots chap te tlt:reoht .• 

a.:a. l Haai4:Le1niie Bijéh.~agen,., 

K "A. i Keî'k:eli~ it ~chie:f" 

K ,:B. ; l{oninkli~ka J31bliot.h,eelt .•. 

E ,A .A" i t{1Jkäl'èhief Antwerper1. 

S .A .A •. i Stadeareb.ie:f Aptwerpen. 

~ 

ltî·é·~ _IIWiió, _ 
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Ie DEEL : BRONNE'NS1trDIE. 

Qll'.l de geaehiedenia der Kartuizers van het Kiel te schrij 

ven kan men niet besQh:i.k.ken oVel' lite.rai~e bronnen, opge 

etelct door een of ande.r rn.onnik. van het klooster. W~l werd . . 

er , Volgens A" :Raisaius, in de l.6e ~euw een kroniek OV.er de 

Kielse ta:rtuia ge s onxeven door de Lierse l(artu.ize.r kudt:rvi.- 

eus :,eo:rriuf!I (l)" Deze k..roniel:t werd eohte~ tot nog toe niet 
teruggevonden" De ltroniek.en d~~ kloosters van Herne, Scheut 

en Leu.ven ve.lfa<?haf:fen evenwel enltel.e inlichtingen QVer Kiel 

se Kartuizè:cs, die in oie kloosters verbleven hebben of een 

rol speelden in hu.n stichting. 

Men moet aua voora.l steunen op het ui.gebreid arohiva ..• 

liaeh m.a.ter:i.aal dat bewaard blee:f • liierin vindt uien een Obi- 
. ---- 

tu.arium,. twee Cartulari.a., ve.'.L"aoheid(U:1e renteboelien en boven 

dien een l:rnl.~ng;rijlt C.har1ari1im., da.t heden nog .lbngeveEtll' 700 

oorkonden van äe l4e tot l&e eeuw bevat. 

Het Chartariunt berust voo1'namel1Jk: op net Al'Qb.ief van 

het Aartsbisdom Meohelen,. Fonds Kartuizers~ Het ovel'ige al" 
ehie:f wordt grotendeel.a bèwaard op het itijksa~ahif:Jt t• Ant 

werpen;, a!öeling F:erk:elijk. .Arohief" verdeeld ove.v de :WonDJaen 

Kartuizers vàn Antwerpen en Kartu;L.zere van Lier. 
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§ l. •• Obitu.ariu,m.. · 

Deze o.ode.x (1) J:twa.m in _partieulier bez:it na de o_phef 

fing van de Ka.rtuia va~ Lier door Jozef rr, Men vindt aan 
de binnenziJde van de band het Ex Libris van J. Fa1dherbe 

(25 mei 1817) en daai:onde.r net Ex Libris van J~B. Van.del' 

Stltaelen (25 <leo. 1821). Qp l8 Jan. 1886 werd àe eed ex door 

het RiJlcsa,rchie:f gekocht ti~dens de. v-erltoQ,p der verz~IJleJ.in 

gen Vanda-t Stt'a·e:i.en-Moona. 

De~e code:x werd geschreven 9P perlta.ment en ta ingedeeld 

als volgt; 

:r0 l -122 : Ka,lendal":ium of Matty.rologium. 

f O 124-131 ; E~Jt tiental oo.rkondtHl. 

:f'0 J.:32-13i ; Lijst der weldoeners •. 

ln het JaJ.en4arium stfl,an dag na d ag dtl namen. o_pgeteltend 

der ove.r:Leóen monniken en oonvetsen van st Kathartna, van 

hun familie~eden en weldoene:rta met een ttorte aanduiding 

van hun giften~ Men vindt el'.I ook de namen in van monniken 

van de ll:rande Oha.rt.reuse en weldoeners der ganae o,?äe. Van 

daar de tal.riJk:e 1reem.de vorsten en biesehoppen, die als 

welàoenel"s ingeschreven werden 't Tenslotte werden ook de na 

m.en ingeaohr:even van monnik:en van tartuizen d~r Nederlandse 

p~ovincie aer orde" vooral v-a,n de kloosters van Geertruiden- 
bel:'g1 Brugge; Her.ne. en Soheut, rn.et öeWelk.e een gemeenschap 



van gebeden was .gealotén~ De narnen van deze monniken staan 

eöhter niet nood zaltelijk op de dag van hun overlijden. Men 

was dienaangaande ove.reengek:omen dat dit slechts zou geschie 

den wannaer in, het Kalendarium, op die dag reeds een ;1aarge- 

tijde was iQ.ge~iohrev.en; was dit niet het geval; dan zou de 

naam ge e chr e v en worden na he:t eeretvole;ende jaargetijde (1). 

Waarsohijnlij k.. we:rd cii t Kalend ariuai, dat dàtèert u1 t, de 

,i.óe eeuw, opgesteld aan de .hand van een ouder KalendaJ."iU:m, 

dat verloren ging. Voor de aanduä d äng der giften det wel.-- 

d oener a, aaaltte de s9hr:î.jve17'gebru:iJt van een oude liJs-t van 

w~l.doent,rS; waarvan de tekat. m.ee.r:m.aa.ls letterliJk: overgeno 

men werd. Vool! de monniken an welètoe.nera van andefe kloosters . - . . . . . ' . 

waren <le jaaJt"li~kse àal"tae van het ,-eneraal--ltapittelder 

e.roe de belangrijkste. bron. 
lle waa;rdl) van d.it Kalenàa.r'.i.ui:n is roer groot omwill.e van 

df.J · vele gegevens, · die het bevat• Het ie noohtanè niet: vol- 

l.edig · ~. dè namen van vereohaièene monnik~n ~n van bijna alle 

donaten van St J,:atha~ina ontb:rek:en. Het ger,xelt aan data 

wer~t teve11$ Jµ.nàe.r-e.nd. A.an de hand der bewaarde 6al'tae uä t 

de per:i.oàe 1416-1442. (2.) en dank. zi~ de mededelingen \1a.n 

(l) l:l"A~.A·; K.A., Fonds Kal't.Liér, nr 22; t0 l25A t "~.;quoà 
quidem an~iveraarium aoribi debeat in l.talen.dru:io tlostro 
oo.trventuali ipao die obitus, six alio vel aliia anniver 
sariia illa dies in noatro iam. dicto kalendario cecupat a 
:i:uerit; ei autem vaQaverit, dies il.la soribi àebeat ourn 
primo annäveraanä.o aequen.te ~u 

------------·------ 
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i1ir }I.J,.J ~ Sëholtèns; wa.e b.et evenwel m.ogeliJ k de o-verlij 

denedata van taJl'i;ike l{iel:ae Kartuizers "fan de l5e an lpe 
eeu.-'°r te kenn$n ., 

In net tweede deel. werd, in twee kolommen, een rèek8,, 
oork:ondan i.ngeaohreven betreffet:tde de gem.eenschappen. van 

gebeden, aangegaan ~et ,~ndere ltloosters,der,orde en m.et äe 

lt1.0osters der Windel\'broeders van Antwerpen en Mechelen, 

Daarop volget.l'. allerlei nota t a en OOl,'k.o.nd~,n aangaande de 

wijding de~ k.e~k en van. ve~aohil,lende k:àpellen. 

In het derde deal (1) werd en de W1;Jld cenar s ingesohreven, 

ge.rangaohi~t vol.geas de belangri~k.heid van hun gif'ten. Qp 

de eerl:5te plaats komen de personen; dle een déel van het 

tl.ooster beltöatigden, of grond en re,nten sollonlten. Daarna 

volgien ds weldoeners• die gif-ten ini fs~ld of .natu;ra deden~ 

NE1.ast hun giften we~d Qok: de plaata ver.meld, waar zi~ in 

het klooster ltegraven Wel."'de:n, :indief ze ël1 t in hun teai:a 
ment gevraagd ha.äde.n• :Cenelotte w:erd ëV'eneens de dag van, 

ovediJden aap.ge:te.k~n~ ~ .. iig.enaardig ia evenwel. dat deze, 
4ikWiJla ve.rsQhilt vart öie van het· lCalendar:t.~m. 

lltlze l.i~ll!l de.r wel<loene,rs wer.d Qpgeateld aan de hano 

van dQ. oade li~ait der weldoeners. J)atü.·n~.al:it we~den ook het 

}Calendarium of. Mar'tyl!'ologiuw. en de !'enteboeken geraad- 

(l) Dit dij~l .wercl uitgegeven door F. :PIUM$ in E.G., X, 
bl.z •• 13a .... 100. Omwille :van de talJtijke fouten in dez;e 
t1itgav~, verwijzen we echter ateeds naar de bl'ón,. 
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pl.eègd (l) • 

. ., Eet tweede en derde deel evenale het grootàte gadèêl te 

van hot Ka;Len.cfarium. werden door · dezelfde schrijver opge 

steld. l{et Kaleridariutn werd door twee andEJre monniken ver: 

de.r aangevukd tot· ongeveer 1540. De eeraté voo.r~zette:r'• 

die de namen van zijn OVf:;.rleclen medebroeders 1.ü t (te iaren 

1506-l:625 bijije~eef, .neI1$0b.reef tevens de dtie eerat:e fo 

lio' s. Na de ov·erplaatsi.ng van het convent· naar· Liêt: we:rd 

het l{alendatium door tali1jke selU'ijvexs vet'der· biJ~ehou 

den tot - irt de l8e- eet,tw ~ 

WaaraohiJrtli.Jk. wei'd het Ohitu:àrium begonnen rond 1480, . . 

althana. in.dien men Ulàg voo:rtgaan op de lijst Van Wel,qoefrera • · 

Deze werden, ·2loals gezegd, ge:rangaohiltt volgens de belang 

t<iJkheid van llun giften., vt,lt' zove'..lt' lton worden nagegaan, treft 

aten i.n ® 1.1:sl gee.o. weldoenet'a aan van na 1480; tenziJ' ge 

heel. ó.P het einde enkele bela.ngrijlu, W81doeners · 111 t dé· aller 

ee:cate ·Jaren ~er l.6a eeu.w • .Aldu.e inas men welliolit aannemen 

dat de eerste àchi•iJ.vet · ronq ;1.4.80 aan het opstellen van het 

boek begon en dat h1J na.ài~n ziJn we~k: zelf .aanvu Lde tot on 

gevae.r rees .-· In ellt goval waa hi.~ reeda vfJb~ 1487 aan .net 

werk, vermi ta hij Ha.rliold Roelants, · dia op 23 ok.tob$r 1~87 

overleed (2.) • i.tt cle lijet de:t weldoeners vermelt als· zijA me- 

(l) R"A"A.,._lt.A., lonqs_ Ka:rt;L;i.er,. n:r 22, f(> 13-2:B .i "~ •• in 
m.artyrologio niohi~ · aliucl habea.tu.r • ~., inul.:ta hab4-ta 
au,nt alia ut _in ant:Lquia libld.$ red.dituum iriven.1 tu~0 • 

(2) lbid ., nr :a.2,. fQ .. 99 : 2~ olttq'tler. 
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del:p:oedel'.'. (1) .. · 

§ 2 • C&rt Ul.atl ia .• 

JJe haidë Oartula.ria en het.· renteboek van l-4:27' beî!Uàt- 

t.en t·ot :LSQ4 011 het J?rovinèliaaa. .Aroh;i,ef van Antwe-rpert. Op 

24 deoe.mbe.f van d a't Jaa.r werden ze aan het. Rijk.sarohief van 
Aa twerp.en ov~rgedragen (2) • 

liet oudste; ,aar
1
tu.ll:riu1u (S), dat lngebondep_ Wè.l"d 1n 

bpu.in leder_ 'Qe·vat :375 toli,ö' ij op _papiet en perltameni in, 

qga.rtt• · 
De indeling i.tt ala :velgt t 

f 9 l .... t O 4 ; leeg 
f0· 4 •.• f O $4 î, GQedetren. en r'e..nten alii ten ,Antwerp~n. · 

f0 65 ""' ;f O 82 t ~ivi.,legîelarieven en oorkonden. bet.re:fte·nd• · 

ae o.rganiaatiè •. · 

:t0 83' - fó 21~ i · Goedè.rèn ·an i'ênten bu.i ten· An.twel'pe1i. · 
""o aso . ·. ""~ .92·· 7 •: ··"' "'e· g· 
~ :P:...Qa'. - "'· ,:.~ .. ~ ·~· .• 

f0 ;828 ·~ :f 0 29$ r floader.en en xenten. te .Antwe:rtpen. 

f(.) 2:97 --.f9 332 t · Geede:cen en :renten te l3el:'gen-op-Zoom en 

orngev:i.ng:, · 

(l) R .A.A., K.A.,,. 1'9ndJ1 1Ça:r."1t•L,i.e,f'• n~· 22• t0 135A ~ "HEU1 .•.• 
bo.ldua; m.ona.oh1.11á n0ste.:c et tordra:telt,. ,.,.," 

. . 

{2) i .. V-ANNERUS, Ihl d.é:pov d Ei$ A,t;êb.iVe$ de . l' E'be.t à Anvera. 
Acc:rü:iae!ilént. dè · ï'Anrt.ée X.~04,. In ·Revue dea· '.Bib1i6thè.;.. ques et A:rehiveá dë :ak!g1g,tle1 dl I1I, blz. 4:64.,; . · 

(3) 11.A.A., K.A-,.·F:on(ia J{al:'t .• ,.Ant~ell'I?en. nr 14 .• 

~ ________________ , __ ,_., ,,_._.,, ,.,. ---- 
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J::<> 333 - f.0 350 · :· (i'óedêreti te ;Boortmee1fbeek.. 

fQ 351 ... f0 363 ;; GQederEHl. te ,GeateJ., Beat, Waarloos en l:tllttat. 

fO 3,64 - :f0 372 : )'..t).)lOUQatafe·l. • 

Volgens. een n.cta. die· eerst . :tn <te l6.e eeuw op tt> 4 werd 

gesqhrEJven zou ~et boek b~gonnen. zijn ronó l406 (lJ. ltier- 

'bi·~ wordt vel:wezen naar het deel, waar. de ,renten in Ant- · 

werpen 1.legiunen. Aldaar st~at. inderdaad opgetek:enÄ c:ta.1 dat 

deel begonnen werd op ;l. :febl'ual'i. li06 (0 .s.) (2) •.. Noohtans 

da ael:u!ijv~r die ziah ~P die dag aan het werir.. zette, · ia 

ele<lhta dé v0.oi1tzette:t van een taak die ,i;eed s door een . voor 

ganger werd aangevat" Wanneer· deze ee.rste ko_piiat het werk 

begon. ie m"eili~k te be_palen; zetter niet v-6&.r l~$5,. ZQals' 

l;lliJkt llit he-t w:ate1"mert van ruit papie:r:!. Wa.a.rsehijnlijk begon 

hij in d~ laatste· jaren det' l~ eeuw. n,. top:i.i'.st( :l.iet voor 

aan enkel~ :tol:i.o'a open en begc;n op f0 '/ met da mededeling 

~~:\ in dé2ia äodêX al dë ou.rto.nden van het ~ll;lóst&~: zqudén 

Ollgeaehl'.'ev-en woll<Jlen 0111 b:tn alzo betei te oewa;ren. en oin dtl 

opzoeldnge,n t:a •~tgent~lr.ke:li~ keil (~) • 

(~) B.A,A.,- K'..A., l!1onds:S:a~t • .Antwerpêtt,, nt' lA; f0'4l 
"Men. bevindt dat di{. boel.f 1s · geäón'.Feven o.nr~rent.: àen 
jàel' XIIII@ ende taet. Vide inf'..ra in AntWe:itpi,.a" .• 

(2) _Ibid. u nr 1~, '$Q 226 :, . "An.no 1l(Hl1ib.:i ?i0 eocc" Y.t0 :in pro 
:feato. ilu.1ifiöat1o.nifl .gl.oriose V:1:itginia Mal:!iet. ind$:pta 
fui t iata ex4it.riptio... · · 

(3) .I"biti ., n~. 14, !q 7. l tt ••• ;i;,lJiQ~it. omne$ óartaa htli.~a 
àomu~" .. ~in 'p.resen,ti êOQi4tti i,n,acr!bendo insa~er~ t qua 
tenu~r at. nóJ'l aolutn ·•autiua poes int ou.stodiri,, a.èd . etia.tn 
a quer~nte EiommQdius deéidera:ta v.aleant :t,nve.n!ri .tt 

,, 
.,.?e_. 
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De eei'ate ltopiiat ~eh:reef al.echts tot f0 4.4 en liet veel 
. . 

pl.aats open voor later biJ te schrijven oorltonden. l)e illge- 

achr even oorkonden nurnrnet'd.e hij met Romeinse oijf ers, en 

de eerste letter versierde hiJ met een kleine telr.ening. ]e 

eer kenden werden in tapograf;isohe volgorde ingesoln.'èven, be 

ginnend. met het Kiel. Daar-na volgen ·Beersohot, ter Bek.e, Ede 

ge!Il• eto. Bovenaan elk f oliQ we1·d de plaats aangeduid. Elite 

9ork.o.nden wo-:rdt voorafgegaan door een k.ort opschrift. waar 

in op zeer \öndige wijze de inhoud wordt geschetst. ))ie 

teksten en ook de nummers vindt men terug O.P de oors,Pronlce- 

l.i.jke akten. Dë ltop;i[st schreef niet alleen da oor konden op, 

Wa.,'irbi j goederen aan de ltartuizera overgefllE,ak:.t werde,n, maar 

ook, alhoewel. in mindàre· m.ate dan l.atere ltopi:Ïaten, de eu- 

d ere oork.onden, die bi~ die l)verdraohten verbtregan we~den. 

De Ito.pi:ist van 1407 heeft dzl.t werk. op dezelfde Wi;jze 

voortgezet. Rij vul.de de opengelaten ruimte aan an achlteet 

verder tot !0 $4.., RiJ pegon ook. äan 3 nieuwe hoofdstukken. a 

op l Fel)ruari 1407 (N;Sii.) aan het hQofdstuk der renten 'bin 

nen Antw~.rpe.n; op 4 lÎÏèi 1407 {l) aan de afdeling der renten 

binneri Bergen op °iOOlll• en waarsclli~nl:i:k in lAOB, · aan de 

oork.on.dên der betreffende goed e~en te :soortm.{:erbeetc. 

(1) H .A .A •. , l{ .A. ,. Fonàl!t J{a.rt. Antwer pên, nr l4; 1'0 297 : 
n Anllo ~otnini M.0 (;000°. VlI0. in vig11ia ilàcencion:ts JJo •.. 
mi.ni iooe.Pta :.fui:~ exdo.riptio omniu.1n :U.tel.'.a~uln noa\ra- 
l'UIIl• •• de _r.edditibu.s, quos habemua in Bergis au.pel.' i.omam." 

L 
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Deze . lcopii'.;aii :heeft: het Cart.ularium. sl.eöbts bijgewerkt 

tot aan de door hem cpgegevsn beginclatB;. W:~ll.icht wel;'d bij . . . .· . . , .. 

door andere bezigheden o~a. het opstellen van het rente 

boek van 14071 verhind~rd deondertuss~h.bijgek:omen oor- 

konden in te soht"ijVéth 
Dé vele sch~ijvere, die in. d$ l.5e eeuw ):rnt Qartularium . ,. •, . , . . . ' 

hebben a.angevuta, he~ben de.oork.onlien :1.n een min of 111eer 

chronologische orde "bijgeaohreven. Het was hun ten andere 

niet inogelij~ op de z.el!de wijze te wettk:en al..s de 2 $è:i'ete 

itopi1eten, die over vele oude oork.ondén beaohik.ten en deze 
·' 

aldus konden l:tlasseren in topograj:iache volgo.r(le• J\an de la- 

tere ltopi.isten bleef nie:ta andel."a c;vet dan de n:ieuwe Oe>»lton- 
.A 

dan bij te schrijven• Ze hebben e~llter veel min.cler zorga.an 

hun werk heaveed • . . . ~ 

li.E'f\i Oa.rtUlarf~L'tln wetd aangevuld tot ongeveer 1485. Ui.t 

zondering gemaald voor hei; deel bet.re:t'fende de goederen. te 

Geatetl,- Reet, etc ~ (:!0 351-36:5), dat eerst 1n ge :1. 7ie _eeu.W 

we:rd bijgeschraven. vind~ men e.'.IZ' aleehts enk.e~e oorltonden 

in uit de jarén na 1,a5, 

De moei'lijltheden,d:ie de tnsohriJvins in cnronologisahe 
ordf.! h:i~ het Qpl?ioek.en d'ei' öorkonden ,veroqrzaakte ,_ wer<len 

voorkomën door.een met zqrg Qpgeate;L.de inhoudatafelac,.b;ler 

aan 1n het boek. lle p;l.aatsnamen werden in alfabet:ï..ao.he orde 

gel'angschiltt, · en daa:r1aclltex- acnr-ee:f men de nummers (:}er akten. 

Voor AntwerJ?ert en Be:l"gen op l.oor.1 werd ook onderscheid ge 

maaitt volgens de et.raten. 
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Alhoewel hèt i,n· cle :'bedoeling lag van de eè.ratè k;opiiat 

alle hert ögeli'J ke : brieven, ac.thepe.o,br·.iwen. en notariële altJ. 
teh (1) i.r.i, het Cartulariu.in · in te aohrijven, to·o:h ia ditln.iet 

gebeurd, In het Rentèboek. van 1427 wordt herhaaldelijk. <yer 

vrezen naar oorko.ndeti; die ·niet · j.ngesohteVEHi werden (2') ~ In 

het ch~ta.rium tre!t · men ook. v·ela • niet ingesomeven. oorkon 

den aan , vooral testacnenten en oorlt.onden aangaande ve-rhu. .... 

l'ing van gronden •. ·Tenslotte dient e.r nog op gewezen, dat 

akten van goederen en rent(;}n, die vtJ~:t het opstellen van 

liet Qartularixun ve.:tltocllt werden, niat opgeschreven 'werden, 

zodat men niet lll.e·t zelterheid kan nagaan welke goederen. de 

Kiels.e Kartuia in ae·7o eerste ja.ren van. haar bestaan be-- 
) 

en llevat 332 !olio•a.waa.rvan àe24 ee.r,ete fin 10·laatate op 

papier i de ande.t~n op perk.a;1nent • Voors.an werd in l..7è e euwa s 

s·cht~!\ · een i:nhoudatafel s;e~_O!,?;!e_!~.~,t .. ~k., .. ?~~-,,;~,l,..;~e W;î.jzê op 

geetelo ala i:lie ~a.h· :net· OUdetE3 Cartu.l.ç1l,';i.U!ll. Het eigenlijk. 

· OEU'tl.l.l.arium begint eerat op de ,perkamenten .fol.io'1.t, diè ge ... 

nll:mmerd wèrden ;111at RoU1einae qij:feta ~ ·;aij de f olio.tèl';'ing wer 

den eeh.ter ve:raöheidene :touten gema.ak:t. ·zo is et geen fó . 24; 

er is een ongenuUl:ID.erd folio tussen !0 218 en f O ars, en e~ 
{l) R.A.A., I{.A •• , Foncls Itai'~ .• .An.tVie:t'J2EU11 .n.t 14:, fQ "% tt •• pJ.a 

~t+i t c;>mneS · oartas ••• tam ~oiE.!cet d omd.ni dllcl)ia de ·~trnor .•• 
¾izatione, ·quam etiarn :t:i.terM seabinorttm de bonorum aoqui 
si tä one , nscnon et nota.rio.rum publicQ~u.m insti12.01enta, sed 
et al:Lau.a teatam.enta in prssenti oodiee :insc.ribendo •••. " 

(2) fbid,In.:r l5,.f~.l04.Y.0i''_•···•et litera àcalinal.is non eet mripta 
in l bro oop:tar-utn ••• tt 

(3) R.A.A., K ".A., :Fo,nd.a Kart .Lle;r, n~ 23. -'· . .. . . . .. 



~iJn twee :f?lio'a 132 ~n.221. 
JJit Oa.rt\11lariutn. werç't voor h.et grootste gedeel. te. gesehl'e 

ven door Stefaan. Oleys, al.iae van l3,era.ele (1) .~P het e;inde . . ' . . .. _, . 

de:r: l6e é.e\lW" Ret bevat lljia,l.ui ten.d a.lt:te.n van goe(iere,n en 
?enten, d:te ~e Kart~ize.re. ve:çk:regEHl vOt>r. de ove:r:1>laatsing 

na,ar :tier, en die zij in de z, b:elft dér ,l6e. eeuw. nog beza- . . . . ' . . . 

t~n. Il~ 111eeate akten vindt fnEH1.dat1. o<>k te.rug in het oude 

Oàt'tul.arium •. Slecht~ VQOl' .ae periode :L48~lS45 v:Lp.d1' tp:en ver 
,;;ohillen.de nog niet opgeaob..Nl'V8il ak:ten., ·Anderzijds ~i't 
men 'tfelê oo.l."kOnäen uit het ee.rate aartul.a»ium niet aan in . . . . . . .. 

het tweedê. Dit ts ondel' me~.r het geval voor alle· a~ten be 

-treffende goede11en en renten in l3è?gen-op~Z.ooin. lle oottltond•n 
. . .. · . . . . . ( . . ••' . . .·. . 

werden in topograf'isohe. or.dé ingeaohreven, beginnend met 
An.tweri,en en gèVO:l..gd door. Ki.el, ie~rsohot, enz. lilke .akte 

WOlHlt oolt hier -v9or.af'geg~an doo:t een k.orte aa.rnePVàtting. 

Na d:t,t àsEü vol.gel'). p.o~ 70 tolio'a op papier, di~ hoofd- 

1ta.Itelijk. oo~k.ono en bevatt~n ~i t àe 17(:! eet:tw. 
. . 

1 3. Rentàbo~~~rt .• 
1 • !f!1 .... ~Jln~l!!!!!!!.!!St ... ~it ... .z~~!I~!!a! .. 
µe~e titel. w1rd op lile band g;efi~!:u'$ven, om.dat t».~ ver- 

aèhillende '.t"anteboeken in aal'O.èngebonden Wt~den, nl. de ten- 

(1) :a.A.A..;, K.A .•• Fond;$ Xa.1tt. Lier, n.1? 2.3, t0 l î "Stepha 
ntta ûlays• .· älá.áa V"tin JoellieJ.e · he'ett daaen ligger~ ge..- 
$OteVë.Q. ~n4• behoeri àie .'S~troyeen tot Lier n. · · 
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te boeken van l:34@; · l383 · en 1407 (l') •. 

Dit reg;istet :1twa01 ,n~ d~ c,phe:f'i'ing van hçt kloosta.r ta 

Lie:r in par-tiauli~r bezit.· Op .f" lzvq V:ip.dt men het :Ex hi 
btis GasparoJ.i. Op 5 Septemûe:i: .;1.az:3 kwam het in handen van 

J-.B. Vandar Straelen. CT!ijdena ~è ve:r:koop der verzamèlingen 

Vand~.t"St.raelert-Moons• op .1$· Jan. taae •. werd het aangeltooht 
door hei RiJ ltaarohief vaa ,p.t-Wël\pen. 

' ~ 

ntt Dry Eente'boek, da..t reeds rond 1460 waei earnene;esteld(2) 

was waars~hijnlijk. in, de· l7e-18e aeuw zozeer vervalüm, dat 
men· het opnieuw heeft. ingebonden in een 1n:·u.in lederen .band , 

' ' 

waarbij men VQa.p- en a9hte~·-aan doe: ll fol:io' f.:i. in pàp~e~ 

_ uit die t1jd. heett oijge1(oegd .,. lU.j deze nieuwe inbind:lng 

is waa:rsohijnlijk: het ·grootste deel. van hrt retrl;eboelt van . . - ••....... .-;_--.-..--.ai!l!"- •... """--~-llll!t-- 

l345 verloren gegaan. ,lle f oli·oteri,ng in Romeinéè o.ijfers 
~-- •••• '"!'Il" -· ·.·. • 

die bi~ àe le. inbind.tng · werd . .aangebracht begint·. in het ·thans 

nog bewac!U'élè deel. eerst roet :!0 XLIX. 
U.:et renteboelt van 1383 begin~. reeds o:p :f0 LI • .Al.dus.hl.ijkt 

dat sleo~te,Z foliO'a_van,h~t ~er~t~ renteboek zijn be- 

. waard. Deze. -3 folio.• a,. oJ1Pe:i:-k;acn~n1i, bevatt~p. dan t),.og .~en 

. .(l) B~A.A., K.A.,li'"onds Kart. van·Antwerpen., .t!J' 2, !0 ~X 0; 
"In dit boua aijn drie oude J:ientbou.ken van allèdèn :ren 
ten en goeden. die. wij Jlebhe,p. :Pat ee.ri,-te hol.to ·wes ghe 
acr even IÀ.li/t jàer MGQCXItV. Dat ander bom, int Ja.er ltOOO 
UUII.I. Da:t cleràe boµ.•.,i.nt jaar MQOCO ende VII."· 

(2) lb;i.à ., nr 15,· f0 J.72 r 11'Item. .n.ooh sij~ hiei, d:i:cie. oude 
slapers taa.raen. in bliid eren gebonden" •.• " 

L 
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veel later gesohr~ven korte inhoudstafel van het renteboekt 

van 1:583:, · en· enkele gegeV!6-n.s aangaande de aan ... · en -v·e~koop 

van goed er en en· rétl'.tert .t uaaen 1352-éll 1395. · 

Het rèttte·boek. van 13:B:3 had oorspronkelijk een eigen fo 

ltotering, ·beginnend_ ui- t :J!'" J;. waar van de sp cr en op vele 

folio1s nog te zä en zi,jn. Ze we:rq_ "bij d'ë- inbinding der 3 ren 

tebo~keh ~ö goed mogelijk weggewetkt en vervangen doö~ de 

nä euwe f'oliotering·. Het renteboek. 'b~vatte 53 folio*.s öp 

p~~kament. Het geeft een overzicht van äl de goederen, die 

de Kartuizers toen bezaten; en van de renten. die ze o_ptrölt 

~en of moesten betalen. 

· !n het :t.e· deel (fr- LI - f0 IiXY'V0) werden de :renten in 1 

Antwe:ttpet1 ingeaohreven, gerangeohil,çt volgens de st·raten. 
Elke fOlio is in 2 kolommen verdeeld" Linka sch.t"eef men de 

naam van degene die de ~enta: moest betalen, re cht s he-t ver 

Eohuldigde bedrag. Dr--taroude.r een korte omaohrijving van 

hçit goed en 1N MAfl.q'tN~ de dag.,, waarop de rente diende )e, ... 

taald. De le letter werd steeds Vèrsierd met rode 1n.ltir. 

:tn bot 2e deel (f0 LI ---- f0 LXVv0) volgen de o1jnaen" 
die de bewoners van het lt.iel als herenoij.ns moesten be.talen. 

Ook. hièl'.' is elk folio in. 2 .lêOl(;)mrner.1. verdeeld; lintt,s staan 

de aijnsen in geld en hen.nen, rechts ds oi;insen _in gl'!aan. 

Daaron<ier volgt een bo,nd;ige Of!l$elll'ijvi.hg van de goede:ren 

en een nau.wkeurige aandu.idin.g wellt deel van de ci,jns aan 

de Ra:ctu.izets toeltwam, en wellt dëel aan Wou.ter van de.r List, 

---------------------------··-·-··· -··" ----·-. 
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1 

die toen de helft der heerliJ k.hèid vtl)Lhet Kiel bêzat. 

fü3':t 5e. d.eel (f0, LXXIIIv~) ..... :f') 0). werd eerst ,begonnen 

na 11 itëi l.385. 0) door de ze:IJ:de aéhriJv.er" llaat";i.n vindt 

men a.l.Le.r ee.r st _ een ged e-tailleerd e overat cht van alle. gr on-« 

d.!3.tl, b os sen en weiden, qie deLlCartuizer. op het Iriel hez a-. 

teti; met aand.uf.d Lng van, de ,gl'ootte, . de naam. van de huund ers, 

ö~ huurprljs en het laatste Jaé:J.r der var hur Lng , Na deze gce 

aereb op het Kiel volgen ~$.goederen en renten in andere 

plaatsen rond .Antwerpen. Het g,rootete dèel werd.geschreven 

door dezelfö~ 1;>cllrijver V'&n.1383. Later schrijvers hebben 

v.ele stukken veranderd of bijgevoegd. Op het einde van dit 

:renteboek werden ook enkele gegevens gaaohre'Ven omtrent 

sohen~ingen, aankopen en vel:'kopen tiit de periode 1406 tot 

142 5. ~ierbij wordt ook de prijs vermeld. 

Het derde renteboelt; dat vanaf f° CV volgt,. werd op _, .... --.~......--- .... ~----~ .•. -- 
2l. Juli 140'7. begonnen (2)., door de. sohr-ijver, die ook. in 

het oudste cart,ul~ium. de renten in Antwer_pen en :aergep_ op 

!oom l.11$Chreef' • 

R • .A.il •• , lL,j\..1 .. :Fond$ .'.Ka.rt.Antwerpe,o.. nr~, f0 L!Xlllv0i 
"AnnQ Dorri:ini M6 ·000° LUXV9 pes't aseenaionesn JJomini; 
tµ.:i.-u inàe;Pta ista oolleotio. el deolaratio de posaeasi.o 
nä bue , reoàitibt:là ·et bonis 1Jo111u.s beate Katerine, • ..,, ia-· 
oentïllue. vel s:Ltia; ext.ra villarn Arl,twerpi.i." · 

(2) R ••. A-A •• K.A.1 ;E'onda Kal'il.Ab,twe.t'pen,n~ 2, 1° OV i tttleeel'l 
boue was beghonneh iht jae:r orul R~1rnn MCWOC enoe Vll op 
aent e Mal;'ien...:l.v!a.gdalene:na:vond •. « · 
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Dit .ttenteboek. b.evat · 32 f olió' a (!0 OV .... :f4 OXUVllJ · b.P pa~ 

pier en perkàment in quarin;h In· een eerste <ièel (tot f0 

OUl::$.:) wà~den de et<frenten opgetekend, d.ie de l{artui~ere 
Jaa.rli;lk$ inden. ln een tweeqe deel volgen ae aommen; 'die . . 

voor de landen; door de Kartuizera varlluurd, moesten betaal<! 

wo.1:'den .~ Ve:rdeiJ we~d het op "bi.Jria dezel:t'àe wij.ze opgeatel.d 

ala het rentebóek-v.an 1363. Nu wo.rdt·e.t eob.ter ooit regel• 

nratig :qaal." de . oo~konden verwezen. 
Op het eind~ van het D:cy :Rent.ebt;;eok w~ oolt een · _li -îf3~ van ·~ .•.... ~ .••...•..• ---- 

we;l.doenê.ra gnge\lon4en •. Dii 11~at waa van groter forma.at a.l..a _.....,_ .•....••.•...• ~------ 
de andë:):'e boelten· en daa:rom enee4 êle · irftf:trtêie:c op· geb.l.'ettk.ige 

Wi~ze een deel. van de .randen af; zodat de randnotä"è gedeei 

teli~k veidwe.nén 1, · 
Dez$ liJst bevat 7·toliots (f0 Ol.UlZ •... :f° CXLVI) O:P·;;,eJ:."k:a- 

ment • _ w;aa.Jl'Van slechts de helft beaohl'even · we.1tdtn "· 

ln 2 .ltolom;nen we-.rden de namen der. wel.d<>eners en hun giften 
. . . ' 

opgesc:hreye.n 1.çit 1410, zoal.a b-;J .. ;1.;jkt u.!t de J.ate: bije;,~ai::ü1re- 

v'en t:l t,E;ll" Nieit allè we1d·oen.a:r1;11 Wt;1l'dên !lier e_pgenoro:en. Men 
vel:'wiJ st hier·voo.r naar· een V©orgaarict en een vólgend deetl, 

diec eohtel:' niet gekend ziJn (l). · 11it ve:r-lüaart welliëhi dat 

ve.rao.hQiclene \Yald o~ners u.~t de. ea.tete jaren na. de t:rtiöhting 

hie.r niet gênoemd wcl'den. »~ ~i~zondêrste welèioener$.r in <leze 

lijst. ve:r111eld, vindt men terug in het Obitu.ariuui. Op h.e'ti ein- 

(l.) R.A"A •• , H:;.A..{Fonds K~t,. Antwerpen, nr 2, f() Q'.XXllX; 
"I~t• au..nt elernóáin.e uaque ad an.nunl. MCQCXJ eed - et non 
omnea, sed qu.ell'e ante in prinoipio et cleineepa". 
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de werden later enkele I namen van weldoe1;1.era. bijgeschreven 
r: - . 

met aanduidihg_van bqn_överlijdensdatum ~n Väh dé plaats, 

waar zij begraven we,l"den. 

2. Renteboelt van 1•27 . ....,._..,"""":~.·---:---- •... ~~--~- 
Dit register was bij de overdi:'acht aan het Rîjk.sarchief 

.. ·-·. ,. :, ..• - ~·- • ., 'l·''J.': ••:, ····\,. 

nog ingebonden in eerr ro od leder~n band (l); nu. is het in. 

ee,p. :wit kartonnen 'band. inzebondeq. }Iet. 'bevatte o cr apr onke ••. 

.;Lijk 172 folio's, O.(> :pápiereuper~amenti in quarte. Een 

klein deeltje (f'0 l13-<t0 l.28v')) .bara.at op het Archief -van 

het Jmrt sbisd om Me()hel.eu. 

In het eerste deel (fó.)..;... t0 lae O) zijn al goederen 

en renten ib.gesoh.reven in tapografisohe volgorde~ lliél''bij 

werd op dezelfde wijze tewerk gegaan alf:! in de vtrigé t"ellte- 

1:loelten • l{u ;is. ook dik.WiJls het Jaàr vermelq,. waarin de goe 

deren ve.rkcegen werden en. s oaa de :prijs die men ~r voert' be- 

1;aalde •. Gcwo·on.1iJk wo;cdt· ook verwez;(l,u naar het Cartul.al'ium. 

lierhaaldeliJk- moet <le eohr;I.jver echter med ede Len, dett.·het 

k.loo~ter geen ccrkonde ~een. bep3ald goed bczi t of -dat hij 

haar niet 1lt3rug v.indt. 

· Ili t deel werd op 30 Ap;r,il_ 1421 'begonnen door de procµ, 

rator, Jan vab Helmont (2). La.ter schrijvers hebben oot hier 

CL) J. YANNERUS, o •.0. •7 blz, 485. 

(2) E •. 1'.\ .Jl.~,. l{.A, •• Fon,ds Kar~.dU~Wer12ett, nr· 15, f0l:~tende waer"ti 
heg.honnen int. jae,r ona Here,n MCCOC ende XXVIl ~pten l.esten 
dao h van Aprille •. ~. Johaune$ Helmont, procurator, sori#'- 
to;r J.ib.t'i .n · 
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namen van ;JjtH~.Pliolltigen veranderd, góecler.en bijgeëé,hre-vet1 

~t dooratre~pl • 
liet 2e deel (f~ 129-f9 l.4-4) werd geti.teld. , )t0tabilia 

.domua o:Lve,rca, en bevat allerJ.e:i.. ~ante~e.ningen over p:roeea 

sen en moeilijk.heden in Vel'ba:nd met de administratie qer 
goeclèren. Daarna volgen .allerJ.et notata 01ter de administra 
tie oe.r hossen in Reet, $ontioh,. etö. :Oezè Notabil.ia w·erden 

ingesohreven door de opvol,.ger~ van Jan van Helmont, ·vaorna 

m.el:i.J~ aoo:r Jan taets en Jan setl in de ·jal!er.t 1430 - 1440. 

vanaf t0 145 tot !0 J..4;8 vol.sen 2 inhcudstafel.s; tht eèr 

atè geeft. een overz.ioh'\ der versohilleb.de ltap1t.tels in cle- 

2.elfde vc,lgorde als ~e .in lttt l;'enteboëk wer<len ingeachreveti • 

ln de 2e tafel staan dec verschillende: k:ap:;i.tt,la d,e alpl:ta- 

. betieehe p~dè g-et'angaahikt. Na de onbeselu'even :f'ol.i.o'• l4:9- 

l5?v0, · volgt een nie11w tentel!loek. waarsehijn,li~k epg~aielà 

1n d.~ 2e'. hëlft dei, l5e e~u:~., en beperld; tot het 1'1èl. 

Qp f1'> 172 tenalotte we.id i.n ;l..4!62 Gen korte inventaris .. . ....• ' . 

g.tl$ohreven van al de tente-b~ettn, die de l(extU;i.zer.e op dat 

ogen,bl.;tit b~~at-eri. 1Ue;11u1t blijkt dat: rzi~ naast de reijatJ ge 

noemde )ent~nboelten nog. twet,,geli~kaardige boeken· h.a,.dden, 
r • ' • 

van l3:5f' tn 1'366, be'id•n op pe:c-ltainertt en 1.n een l,Hi~lt aalb,en- 

g~laonden. {l.) ó 

(1) R .A.A~, K "A.~, Jfonda. ~~. Mttwe.rpen •. nr 15, !0 17~ t 
tt(I?we eleyn. ouàé i1Îaper!i; dat eerste· waa. gh•·it(f:t~v,n . - 
a.A.tH) MCCOLlllli flat a.nd~r anno )10.00H.VI,. dètè tWè iii!f;ln 
tsae12l gbèbonden ende ai~n in pel'ltamente1

'0 
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Ve.t'dèi: nadden zè 5 Qf 6 ~ee.r ou.de .rollert over de renten bin 

nen Mtwe.rpeti, b'uiten Antwerpen, kiel en B:oo.rtmeerbeetc. (l) o 

Te na lot te haàd(Hl ze nog 5 o:f 6 qiJns.boek:en OP papier• waar- 
. . 

med~ dë :próctua~ora de renten ophaal.den. ttet eerst w:~J,d 

gesohX'ève11 in ·1399 en ga.at tot 14,27" Jll!to we:rd$n ve:rsob.il- 
. ' 

lenàe .bfle,keJ:t opgestel.d tot. l4.$~. llie boeken werdê.n, all.en in 

leder ingel.10.nden (2) • 

.Aan dé hand van al ä.iè ienteboek.en en ei~naçollen kon 
den de l(a.rtuizers ~aar na jaar nagaan wellte r~nten rz• had 
den, Wië ze tnoes{en betEî.l.en, en W~lke è,ndetpanden lUètl, el' 

·foo~ had gezet (3). Al dl.i?Ze ~~ntenboe1.ten zi~n eohte.p niet 

weergevond$tl. 

.Met behLil)) van a, b.ewaarde. boek.en was het mogelijk àe 
. . 

bezittingen en ink.ometen van de l,\'.ar1u:ize.ttJ na te gaaa , 
Waarvoot' dia inkomf!ten werden geb.rtiitt, ton bij gell.r.ek, aan 

l.'el&:.eniilgen niet wo:d~n v,aatgea:~eld. 

(l) 

(2) 

;R;,A.A.,l' •. .A.1'F'on.ch1ICaw~.An1twerig~n, nr· l!J-, :t0 1'72, llitem 
h,:Le.t' aijil no<.J.h v of VI zeer· 

2 oude· ~ollen, (leen v.ap_de:n . 
r~n"\en bijntur.l'.l ,Antwe1fpem., .. dancJer vandf;;Hl rèn:t~n · buylêtl 
Antwerpen; dand;ë.~ van Kiel, da~öer van Miel"·oelte,etG ." 
ij • A_. ~--A •:•_ t .J\., ;fo_nda .JC~t. 1.Jttwe;rie.tl~~ .15~ f0 l7:2 t "J;têM 
hiel!', sien noqh.Vof îl ehJ.~sboe. e,p,, dar de prc;,ol;tl'eet'EJ 
de renten medè ghehaelt hebben. ~ie Jftete faa ghe•e~e 
ven anno MCCOXCU: end$ hQt1l in tQt MQCOO~ll., en à~ 
ala,oe . voe~t e;t.o rente boelt na zinen jaren;- ende àeee V of 
VI. papieren boecken s:Ljn in leertierèn ghebondEJn e~de 
gheduer~n ·tot MCCOOLXII, ,.dat dit ghfiso.revèn w,aà..." 

(3) Ibid ·• n.t:', l.5, .f9, l-72 : "l.înd$ aldus· {Ila.Ohlnen l.î<:h.tel.ik:e 
· · weten ~.nd~ vindèn in:ele' :ae.r, wat renten wi hebben of: 

ha~d$n ~nd~ hoe dat· ha,e;c- aaaen Wal:'en,. die dtt iElttt~lJ. be- 
'b.aeJ,..dem,; by à en w:elk.e .nainen <londe.rpariden inet ••~i$Se 
de.t gehebu:e.ren l:Jevond~n Wêroen." · 
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Onder äe aöhrij"fe:ca; die hun aandacht aan het tca.'Ctui 

ze.rkl.Qoijter ep het Kiel. hebben g~wijà, heerst geen eensge 

zindheid. aangaande wijze Waä.l'OP het· ltlooste.r tot stand k:warn. 

Di.ii is gedeeltel;i.jk: te verls;.laren doordat de meeaten Weinig 

of gëen arohie:f hebben ingezien. l)e oo:zaalf. moet eohte.r 

voo:ral gezoah~ worden in het feit dat de bevtaarde bronnen 

zeer weinig gegevens om.tren'ti de atiohting verstrek.icen, zo 

dat tiet onm.oge;LiJk ia. vol.ledige klaarhieà te verltrijge.n • 

.Aan de hand van het bewaal:'cle a.l'Chi-valisoh materiaal en 

met de hulp van gègevena over andere Earto.izel'ltl.ooste.t'e, 

die in deZ'.eJ.fde tijd gea.tioht werden, zal. getracht worclen 
een beeld -te· sohe't sen van de st1.el1ting van Sint Ka~kina. 
Het ia m.oeil:l,~ k. tli, t te ma,ken ep wellt ogenblik: dé tcartu,1$ 

werd opge.rioht, omdat de stiehtingaak:.tê Qllt'breeltt •< Even~in 

ltan men zekerlleid ve.rwerven omtrent dé pt;.rsonen die het ini 

tia.tiet' namen , :Fàa na àe overeenkom.et m.et het k.a1>i ttel van 

Antwerpen en de ingeb.rl).iJCname Qe.r oude kapel Vll.n het Kiel, 

k.an het k:.looater - ala det':i.n.itief .gevestigd besalrouwd Wo.t'den. 

····-·--······-··--- ·- 



De ou.date ak'.te; die over het Kattuize.rk.looàter ·ö.P het 

Kiel gekend ia,· dateert van 24 m.aaz,t J.324' (N.s.). ln deze 

altte geven de· dek.en en hst ltapi ttel van· Onze Lieve ·'Vrouw · 

k.erit van .Antwerpen aan Jan van .BouohoUt;. de: eerste prior 
. 1 

van bet st Kat~inalt~oo~te.r van de orde de-r Kartuizers, 'd e 

toelating om, mits aan~aard1ng VçW. z~ket'e voorw'aa:rde.n, op 

het Ki.el ·ve.n k.looste!' tè bou.wen. of z.ioh aldaar ace nodige 
gebou.Welt: aan te· i,Qha:ffen (J.) <i/ 

Uit aeze oorltonde bli.}k.t dat, voo»alee:ri het kapit'l.el 
deze toelating ga!, reeds versohil.lende voorbereidende wer~ 

tiaatllhed~n waren voorafgegaan. lle grond waarop het nieu.we 

klooster zou worden opge~iob:t- was·reede aang~wezen-,o:t ieeda 

aan· d'e ltàr'tttizerà -· oV'argeàtagen •.. O·ók. dé naam van het . n::Leu.we 

ltloostet was x-eede vastgesteld •• 

:B.tl gebrek. aan b:t'onnen, wee1 men niet waa,pin die voo~ 

bereiding bestond" ·Nooh..taht · 'bestaat de tn()geliJk.hei<l om na 

te aaan welke wee;· êr dieil,dQ ;g·~volgà 'bij · een nieU.Wè tl9oater 
s-viohting" Een b:l'ief van ~e prio;c-gep.el:'aal de~ ol'de van ll 

deaember l.328, gerieht aan de pt:it..ren van St !Catharina bij . . 

.Antwe.:tpen en. van O.L.V. Capelle bliJ }fer.ne, geeft daaromt~ent 

inlichtingen (2) .. ·ne heer vat\ Dieet en Jan van La0:k:enhova 

\·· 
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(l) A.A.M •• Fond$ Kartui-zers, Ohe.rta,riµm,?4. raaart 132•• en 
R.A.A •. , K~A"1 Jr'Onds kai't,.A.ntwatpeJJ.,,t.tr l-t, f0 77"iq_;,?8. 

(2) C" :LEPOUTWLX, Annal,b ordittia éa;r/Q.s•enaia, dl V, b Lz . 
232-23-t. . . . . . . . . 
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hadden hët plan ópgevát eex1.1{a:r:tuia te st;i.ohten -:tn de na-: 
bi.;lbeid van Diest. Qolt Jan Gheylins, raaàsh~e.r van de graaf 

van VlaandÈtcen, ltoeste~de gel.ijkaard;Lge plannén te Geeraaraa 

be.rgen. Zi~ waren be.lrei.d om een geschikte plaats voor een 

1'art~iZ~t'ltlooeter aan. té Wi~l.zen, Om de nodige $ebouwen op 

te :richten en 0111 voJ.d oendtl goederen en· renten te geven voor 

he1 cnde rhoud dei" monnik;en, 

Zij maken hun pl.aJ:1 'Qeltenà aan ète :prio.ren van Antwerpen 

en Her.ne; die Mar- overmaken aan de prior...:gernaal der o;rd l!h 

lleze geeft aan de twee voornoennd& prioren dpd.raoht met· de 

atiehtera per$oonl:l.jk :i.n eonta<1t te i;reden, ze zullen de 
. ' ' 

goederen en renten, die door· hen t.e.r heee.hik.lcing geateld 

werden, nagaan; de gescfö:tk:theid der plaats onderzoek.ah en 
Vérd~l' all.es. reg~len in overeeniatmnm.:i.ng met de statu.ten ,der 

Q~de. Indien, naar hun mening, de aangebo~en goederen vql 

doende waren voor een voll.edig oonv~J1t • ineehten zij hen in 

naam van d$ p.rior-gÈJn.e.raal. aanvaarden. ZOdl"a die over1h•a<iih't 
'' 

wa~ geaç:bied rnOQhten ziJ ooit dè Pl'+ors van de ,r,,ieuwé ~+oosters 
aana'belJ.en. Deze konden dan 01-; hun beul:'t in veraolü.lle.nèh1 

k:l.Q()atera der o.rde monniken v:ragen ...• te.n l10ogate twaalf en 

slaohts zovee.l, alà (ie goec:Je.:i:ten toeliet-en - , om met hen de 

nieu.we ltloosters te gaan bewoneno 

Reel waarsohiJnlijlt moest, bij de at:ichting va.n het Jar 

tuize.rklooster op het Kie,l, dezeli'de weg gevolgd wo1tden. 

t ••.... 
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Indien oit in werlt~l.iJkl:ieid ook ia gebeutd, aan hoeft het 

géen öet~og dat er wel wat tijd verstreek. voordat de eerste 

prior het. verdrag 1I1ët lrnt lcapittel. kon sluiten op 2~ ma.art 

1324. A. Raiasiµa (JJ en I• .Le Boy (2) waren dan ook de 111e.. 

ning toegedaan dat het klóQste~ iµ 13-20 weid gestioh11. J3iJ 

g~ brelt. aan verwijzing p.aµ,r br onnen :la het eoht er onmoge ;l.ij k: 

om na te gaan of d ez.e eióh+:Ljveta het bij het l'èohte ein9 
hebben.. J. lliero:>:s~n~ (~) is van w..ening da.t .h e.t klo.oste~ . .Ln 

1323 we.rel gesticht .• li:ij steunt daarbij op een opsoht'ift, qat . ' . . 

in een de.r vensters va; de' Karto.ize~k.e.rk te Lier stond" Waar 

SQ11.i.jnl.i;ilt beoben de L,i~ree Kart1;Aizere die datum gav<?nden 

in het CH;iit.unriu.m., · waa.ri.n 'Vt;!~rneld ataat dat op ii maart 1323 

(0 .s.) de eerste prior en de monnilten op het liel. aall.k.Wamen. 

(4). JJaze dat11m. ia j11tat d•zelfde ale die -yan de .. oud.at be 

k.ende. akte, Reeft de opataller van net Obitu.arîu.m eenvoudig 

de datum van .äeze oorkondé c,,ve~genomen, of zijn de eerste 

monnik:en werkelijk. op· die gag OP, bet ?tel a~ngeltomen 1 .· :Cn · 
h~t tweé.d& geval. inoesten. e;r reeds enltele gebouwen· ·Qpgl1,\~fi,.Qht zijn. 

( l) ./¼. ~ RAI8SlUS 1 O:riginea. Q!:U'tnuai~itu.rn llelsii, oiz• 51. 
(2) J:. LE ROY, N91d.'t1a .Mare.hio.natl).a $ä,not.i EGman;L Im2e,rü, · blz ... 81, ·. · · · ·· .. · · · · ' · · · ·· · 

(3) J:. DIEROXSENB i Antverpia., 611.riato n!aOens et oreacêns, 
dl I hlz•·287. . . . .. 

. . . . , . ,'. 

(4) l,LJ\ .. A., ;K"A.,• Fond~ lCal;'t.Liet, nr 22, ;f9 löQ:A J tt.Anno 
· · :Oom.ini· MOOCllllI, lX: Kalendae ipril:ts, adventu.e prim:I.: · 

prioria Joannis et 1ltat:i?um e!"dinis Oarthusiens'ià ad' iatum 
Lczum" • 



:P. Goet sch~l.ax is. van tll.ening à at er op 24 ûlaart .132¼ 

nog rt1ete :ia g~bQUWd. "~ Ware immers àl te ruw geweeet ~ al 

te zeer. de draak.. gestoken, met het gezag van bet lca_pi.ttel, 

a,.llerfijnstgeyöelie; in dit opzicht, .eerst een k:löoster te 

ga~n st:Lobtep op het grondgebied van dit; dat alJ.,eezins. in 

te rio,h.ten, en dan. sleonts na. dit a.llea gedaan te he~;ben, de 

toelating te gaan vragen om dat te mogen doen 'l Overigens 
,l'l 

de woorden van het lt.api ttel~ijn toelating z:Ljn. afdoende. 

liet geldt daarin een ltlooate:x- dat nog ni-et bestaat, nog in 

a.l zijne delen w.oet ga'bouwd worden. Wi, blijven.d1Jcs bij onze 

mening i, het klooster van Sta Katrien op • t !Ciel begon niet 

in 1320, oolt niet :i.n 1~,23, ~ slacht$ na lV!ee:rt 1324:~" 

Er bleet eehtei voel!' fo:etaohalek:a de nu,e1lijkheid, da.t de 

overeen.ltoms, van 24 rrt~t 1324. werd ~ealoten t.usaen het ka- 

pi ttel en.1tàe e:~-rate prior van het St Katha.:rinatlooater del'. 

o:i:-de der Kartuiztrs van Antwerpen". liieruit zou men k~nnen 

bealo.iten qat het ltlooeter Qp dat ogenblik xeeos beatond. 
Volgen.à Qoetsoh.~lo~ beteltent dit evenwel sl~chte 'dat ,d,~ ptior en . . . 

de mo.ttnik::en, voor net nieu,we ~:1.oostEJr ree_ds waren aangedu;id• 

nta.a? da.t zi, tioh nog niet o:p het KiJl hadden geyeEtigd .(l). 

Indien de stichting gesoltiedde v~lgene de hogerYermelde 

'VQOX'aalu'iften van de prio.r"".genera.al., dan inoet oe a1dohting 

(l.) F. G01i'TSCliAl/4JX, 1t 'Kl.Qoater der Ka,rthuize:ra Qp 't ICi~l, 
. in B.G., \/ti, bl,z" 2):'.. . - . .. 
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gèbe11.ró zijn,. ~iet na. 2:4 maa.r.t l.324, maar ar vb~r, en zelfs 
v~&;.r de. ~anstelling va:n jan van, :BoU:ohout to.t pripr •• J111z.e 

aanatel.ling gtbèurde na 13,21, want trt dat jaar ,ia Jan van 

Bouehout nog. proö\tratt>l:' vat'l o .1:i ~v. Kapelle van li~,:,ne OJ. 
,A).qua ia het soed mogelijk: èlat J:I liR RóY het bij het 

t':e<Jhte eind(;) heeft, wan.nee.l;' hij bewaért dat het ltlooater 
1 • • • • ' ·• '. • • • 

rond 1320 werd geatioht en d~.t in l.32q Jan van 1touQch91:11l tot 

ptiOlt w.erd aangesteld (2) •. Da.aroin .is· h.~t eveneens m4>gelijlt 

aat de earste :Kartuizers r&ada op 24: --lfa.art 1524 (N .$ .) op 
. ' . ' . . . . 

het lt:i.el aanltwamen of verlll._even" wat öte.r:eenltomt m.e't .de fot 

mu.ler.in$ iyan het ~e.rd.rag met het Kapitt~l. 

it .bli;Jtt dah hoe; een J.~a:tate m.0eil:ij k.he1,d • Volgan:111 li .'11.J:. 

S•holt~n.a werd er een ~ector aan het hoofd gesteld va,n een 

nieu,w ltlooste'.r', totda1; dit doo:r een plechtige oork:onde in 

de arde werd geînoo,rporeerd (3) ! na aanstelling van e en reo 
to:r EH1 de in(törporavie d oo.r een oork.cmtie àijn waars()hiJnli~ lt 

g;ebru,ik:~n die eeret in la.ter t.1:a in voege zijn geltome.n •. zo 
werd er te Her(l!në· ~ntnidd~lli~ k ~à df atielht ing (13Jt4) een 
J;?r:ttr aange,etéld" Van een, r-~otol' .wa1' à aar geen s.pr~ak; het 

geen cte verwonde,ring van de la'tiè!t'E kl-onieltsohrijver opwek.te o 

(l) E. LAlULtR, 6h.r,H\i.g~e. dë la Chartreuse de la. <.tha.pelle à 
Hérinnes---le~ ..• :e;n.gll~en, blez. 25. · ' · ·· · 

(2) ~. ~ not, o"ç., gl.z. ai. 
(3) H • .:r • .:r. · SQHOLTENS• De ia.1<tui~~ta bjl St Geertri;ti.dan.bel.'g, 

in B.:S., :X:VIl:It biz,36, . .... . . . .. 
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(:J,). J3Gvencli,n i.s' er in: dé hogergenaemclê voo . .:rschriften van 

/ 

. d'e _pr:ï.<>r-generaal., evenmin ap.raak van het aanstellen van 

~e~ ;reoto.r, maar c}el. van een. prior (2) • o.timiddellij k. na 

de aanvaarding der .. go·edel!en. Ile.tzeli'de · geldt voo~ d s in;;;. 

QOrporat:i.et. :P" Goeteohalox rneenàe dat de incorporatie van 

het convent van:'W- het Kiel ee.rat geàah.iedàe in 1336, aaar . . ")· - 

dat de ocrkonde er· van ontQ1"eakt (;,). Die oor kende onth.reeltt 

niet alleen voo» de Kartuia van het ~iel., aaar ook vo9r de 
ltlooste;tta van B:erne· en Zelem~ lle Statuta: Nova van 1368 epre 

k.en sle<,hta van een opnemen van.ni:euwe k:l.ooaters in de Gtd~, 

( t) waa.rtnecle wellioht de incorporatie bed oelcl wo.t'd t. ·))ie op 

neming ges~hiedcle bli.jlt.baar bij de aanvaard Lng . der goed.eren; 

door d~ twèe p.rioren, die met dè onderhandelingen omtrent 

'de stichting war en belast. (5) • 

(1) JL :C.AIA.LLE, o .o ·• blz. 23-24 ; tt A prinèipio auttel'li funda 
tion4.a b:11:ta àolllua: tuit hio prior ins ti tu.tus, qt.1an'liu.m. ex 
omnibus exsq.ript'iij at litlîl:'is p.xotü.imus · habere; nee u,s, 
qllarn :fit ll.le.lltio feä:to:ria ~" 

(2) O. LE COt.HUlilOU., Annal.eg ordin;i.s Ca.~thusi7nsie ~ . dl v, 
tJ.J,.-;. 233 : 11namus· ~obj.a •• au.4,ot.it.átem it1.st1 tu:endi p.riorea 
in domU.lU.S de qu.iblls fit mentio, cum a vobis reeepta~ 
f µer int • •• 11 · · · 

(3) F • GOETsc:HADC»; ó .G •• , blz, zo. 
(4) Statuta Nova; Para $eo0,nda, Caput· v : "Statuimua • IJ.t 111olla 

d oma.a · R.tg;i.pJiatu;r •• ·" . 

(5) r;. LEOOUTEUU, o.o • .,dlV, blZ•233 f. « ••• si vobis p Lenar ä e 
eonat:i.tE:Af. t il.la ( bQna) pqssti suf'f'icere ••• auatoritate, 
qua su.pra, d amua vobi.e poteatatem. omnä a •• , reöipiendi · 
~aaoeptandi noaune noattl\" ' · 
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Een probl.eem dat. nauw ve37band houdt met het vorige, 
. . . . 

is dat der stichters vau deKartuis. Wie aall de Kattuize~a, 

de g.rond heeft geaab.o.nken om hun. klooster Q:p te bouwen;wiw 

hen de nodige goederen en rent·en S:lá qötätie àc:>honk: îa· evEHl 

min met zekerheid Ma.at te atèllen., omdat ook. op d;it punt 

de bronnen sleohts weinige inliohtin.gen ve;aallaf'fen. 

In de oUdàte lijst der weldoeîlere wordt Arnold van Ro 

Vore'ti een van de dr:l,.e eerste stichters genoemd (l). Wie de· 
twee anderen ware·n wordt. niei: gezegd ; Wel wordt een hele 

. . 

reelta bi~zortdere weldoen.ers· o,pgeaorna, onder de ·w~llte Öokt 

Rendrick. HelJ.Q'tfagen ên Dank.aard de W(llenare, diê in. de lijst 

der weldoene:rs in het {ib:1.t,UaJ;"iUm.r aamen met de Voorn~ema~ 
Mîtold van Hovorat àls de d.rie ~tiohtera van net k.l0(;1Bte.:tr . 

WQ.t'den: voé>rgeeteJ.d1 'qindat het alz'o Op hun graf$tenen· Wa~ 
gesohreven (2) ~ 

(J.),R.A.ll.,·K'.A.,Forids ·Ka~t.van 2\ntWerp,en, 1'1~ 2, fQ o.tXXIXAi 
, t'Atno~du~, diötua .dë Bovo:rst, ~n\ls · qe tribus tundatori~ 
bu.s P 1mis •.• u . · 

(2) R .A • .A., K • .A .IFoncjs 'tart 1 van Lier, .nr 2~, f0 l:52 A ; . 
ttHenrious 'Ele~l~trl3.ghen, Oleroator Allsm.anie, unus d8 tri. ... 
bus :fu.ndatoribu.a, ut in èorum sa.r'ao_phagis habetu:r ••.• ., 
"Arnoldue de Hovo.rst, unae de tr:i.bua funaateribua •.. " 
11Ilaricltardua. de .Molnei'e, .unua de tribus fu!1datmDibus, •• " 

; ,, 
b___ 
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Wanneel" men echter rtagaat; wanneer deze drie personen 

goederen aan de l:C~tttizera scnoaken en waar die goedepen 
ge'.l.egen waren, dan bl..ijkt dat. zij .moei.lijs: als oe st1ohtera 

van het 1.tlooater, kunnen aanvaard wor~en. Well~cb;t heeft 

men hen de t 1 t. a 1. . van . :fu.nà at or: ge~etè n . om hun gr,ote bij dra 

gen tot de 'Vera ere uitbouw van het ltlóoetel". 

Hendrik Helle~gèn was. esn :Ou.ita koopman d Le ti.~den~ . 

een tteis naar Engeland te .A,n,tw~.rpen ziek werd en er na &n 

k.elë äagen Qve.rleed. Wan.ntfol! hij zijn einde .voelde naderen, 

JHth.ontt hij aan de .Ka.,rtuizai'e van het liel grote sommen geld, 

waarmede deze hun k;erk en. andar e gebouwen hebben opgel"ioht 

· (1). Hellenagen overl.eed op 2l. Vaal't 133-l (2) en. werd 1>1: 

de Ka..r:tuizers 'bevtagen. De achenting van die grote som. geld 

had dan co~ ltert daarvoor çlaata, hetgeen bevestigd· wordt 

door het feit dat de kerk in J.337 geW-i;ld werd (3) 41 

Da.nkaard de . Mol~-na.,t"e a,hont ser11t op. 4 Kove"1be:r 1332 

vert3oh.éi4en.e goeder~n aan de ta:ctu:tzers ; 5 bunder l~µd ~e 
' ' 

Ed ege1n, 1/2 bu,nd er lan<l tè Camd one en een el"f rerrte van 33 
Qnde- grotè tornooie en 2 .~~gel.se pemlingen. ( 4,. · 

(J.) A. HAISS It1S f Or~gines Oa.l'thu.aiaru.111. :Belsif~, bl,g, 32. 
- -. · .. · ·, .; •;, ... ·. · .. ,,.·., ... ' ... ' ' ' . . 

(;a) R.A.A.,, K.A..,Fonde Kpt.,an Ll•1*, nr 22 • s» 132.:A ; 
til):tes 'obit,ui.i eju.s t:st ipso die sancti Bénèdioti, ·. ab~a..;. 
tis ••• anno '1333." 

(3) Il.lid • 1 nt 22, -t0 rso , 
(4) R .A .A., K.A. ,Fonds, Kart~ Antwer peni nr l4j f.0 24v0 'I 

. -·--·--·-------------- 
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:Wieter :IJoorlan<l hee:f't e:en hele legend~ rcnd. deze Dankaard 

oe Molens.re geweven. JJe eerste Kartuizers hadden zioh reeds 

OJ> het Kiel geves~!id, ina.a~ leefden in. grotè artnoede. Er 

was een mirakel.nodig om.hun lot te ver.beteren. Dit mira 

it:al liet eohter niet lane op .zioh wachten. Op zekere dag 

troklten enltele ingezetenen van . .At1,twerpen op jacht op het 

ltiel1 dat toen nog "loo.r ê$ll zeer iroot deel_ woest en cnba- 
,.· ... ,.,,,_,,.. ·.···· ' 

bOllWd wàa ·en. Vële 'gr:_ote_ boss en ba zat. Op· een gegeven . ogel.'l 

blik. lllopen.de jaohtbonden in een spelonk. Dankeaard; ~ie 

een grote vangst vertttoedda ging zi~n honden achterna. );lij 

'zijn eerste stap in de apelonl!:, viel echter een zee~ zwaar 

totsblolt· dat boven de ingang hing, met woest geweld naar 

beneden ea op Dankaax-d •. Zijn vrienden, d:lê van vei- het on 

geluk: hadden gezien, ltwamen aànatonda tóegelopen. Volgens 

hen was e.r geen 'begooc;;helip.g r.nogel.ij k ; hun vriènd lag onder 

het- rot$blok. ve1tpletterd en was zeker dood •. Ze aoudan eóhte.r 

z.1.in atof:feliJk Qversohol niet aahterl.~tent maar trachten 

het onder de rota u.it te halen ert het dan e8n kerkélijke 

begrafenis veraehaf'fèá. Onmiddellijk. zetten ze ziQh aan 

het werk. V$à.l gemak.ktJlij tt,r· dan zi, :t ver.wacht hadden~ ver 
.roerds à& toota en na. k.o.rte tijd geluk:.te he\ hèn haa:r ge-heel 

weg ·te wantelètt.. · DapJc.áard ~ dien ziJ ver plettetd waande a, 
. . : . . . 

stond aanstonds gaai? en ,ong~deeid op. nànltaard verklaa:r;de 

dat hi,J tp het ogenblik dat liet rotsblok: neèratortte, zi~n 

toevlucht had genomen tot_· de n. 1'a:t!arina, ·voo:t> deweîk:e hij 

[•-. 
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een bijiondel1e vetering; had. Deze had hem iteke:it van de 

dood gered. Hij vroeg zich af hoe hij haaz zijn dankbaar- 

heid zou ltu.nnen ton~n •' Men wee$ hem er op dat er in Jie na 

bijheid een zeer arm klooster waa, toegewijd aan de H. Ka 

t~:i..hêl. :Oe aanduiding lcon niet duidelij lte.r z.ijn : de lI. Ka 

t~al'irta had hem gered; opdat bij da~ anme lclooate.t zou !Blpen. 

Dankaa.l'd, die een .ioiJk. man was, en geld en goederen in over 

vlo~à bezat; l1et z;ioh niet pta-tll.e..it. Htj deed een ti~ke gift 

in landen, boss~n ~n w:eidén; en werd alzo •mniet de $tiohte:r 

dan tooh een der biJzonQeJ;'ste". (l) .Al ia dit ve~llaal voor 

~t groots'\ïè de vrucht der :fantasie van de sohl.'ijver - op 't 

Kiel zijn geen roteen - dan blijkt .er 'tooh uit dat Dank.aard; 

de Molen.are sleohta bi~ de grote weldoeners tnoet gerangachiltt 

worden. 

Teneloiïte ia er n.og Arnold van Hovorst, de oude. Deze 

sQhonk. eerst op 2 iiatt:t't 1,346 een atu.k. land van 2 l/2 bunder 

gelegen te :Edegem, dat ja.ç1rlijks een lla.lf pond gr .torn. op 
braoht (3). Aldus zou. inen geneigd ziJn hem eveneens te l'äng 

eohik.k:en bij de gro'be W$ldoene.rs. Hij zou rioohta.na een 

groot aandeel in ge stióhting ge.had hebben volgens een ak.te 
van 17 -Iiiei 13&8 ~ Hierin getuigen .Arnold van Bovorst, de jon 

ge-, en Jaaob van Brussel dat de Ka.rtuizera in de eerate ja- 

(l.) T. PEtBElUS, D.Pe-tri Dorlanqi eh.ronioon Cal'thuaiense, 
blz. 3173-374. · · · · · _ · - · 

' 

(2) R.,.A.A.; K.,A. •• Fon<ia Ka)!t •. )lntwerpen, U.t,' 14,. f0 23v0 24. 

------------------···-···- ··---· ···--- 
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.ren ~an hun veatigi.ng op het Kiel. sleeb:ta sen dotati~ had 
eiel'l van 3 l/2 pond oude gl7ote to.rnooie erf eliJ k. .Al'nold 

van Hovorst w;l.st dit va,n zijn vader, de eé:rs'te en voornaarn. 

s'te atiohter van het klooster, te.îtW1Jl Jacob van :Bruatiel. 

zelf bij die atiohting aanwezig wae (1). 

.Deze Jaoob van. .Elruer:el wordt in geen enkele andere akte in 

vérba.nd met de lCB.l'tu.izera ve.rnoeind. Evenmin wordt hij ver 
meld in de 11Jsten dei wel;.doenera. 

Naaat A~:nold van IitrvQr$t, de oaàe, zou ook. Ste:faan Wil- 

ma~l', kapelaan van Q.L.V"ke.rk. een bi~zonoer aandeel gehad 
hebb.en in de etióhting. In een ak.te van l.7 februari 1343. 

waa.rdQor hiJ aan de Kart:uizera elf bunder land t·e Mo.rtael 

aohonk, wordt hij genoemd <ie eerste pl'(Hnetor van de atioh 
ting en de \1otlw 'Van b.et Karrtuizël:'~locnJ ter (2) • 

,Aan de hand van die twee voornoemde altten beslu:1 t F. Goet 

schalex dat stei'ean Wilm.ae.t" en Arnold van Eovorst, de oude, 
0de· twee wa.);"e en oorap:ronkeJ.iJke stiehters" zi;ln (.5) ~ 

(l) R "1i.· •. ti. -:; K .A .,Fond§ Kart • .Antwer:p.en, n.r 14, f O 69 : 
tt ••• quod di<:llli!.lil .Arnoldu:1 osse:rtiit se eoire ex pat.re suo , 
die-te domu;s originali e eu prinQ.ipa.li .tu.ndato.re, et Jaoo 
bu• prea0r1ptua• quia eidem fund~tio~i presens interfuit". 

(2) I,bi('.i • , nr 14, fQ 27 t: 1t ••• aumti.g1 tue. diotus àolllitU.l.i:i Ste ... 
phanu.s primus ;fueri't promotor tuo,dati.onis et o.onatruo 
tionia dofllua sanete Katherint •••• " 
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S.r ia echter n:og eth derde persoon t Jan Tû:elant, ltanun 

.n.i.k. in O ~L .V .kierk, die in· de oarta~. van het geti(:ltaal-ltapi t 
tel van 1357, rn:ed estiohter van St ltathal"ina wordt genoemd 

(l.}. Hij sahonk aan de Kartuizers '·èert erfrente van 2 pond 
Quae g:r. tornooi& ~n ook zijn huj.a dat à o.or de Kàr.,uize:rs 

gèbtuikt werd als échu.UJ:1 (2) , 

Wanneer hij echter. dez" gift deed, is niet· bekend. Zi~n 

tweèdë teatam8nt; waarvan <:Ie prior der Kartuizere een de.r 

u:i.tvoe.rde.re was, we.rd opgea1·el1l Op 31. Augustu.a l.336, enltele 

dagen voor zljn dood (6 :Sep14!) (;,). 

Op je grond van voornoemd~, gegeven.1:1 zou men aehepèn. 
Arnold van R<:rtorstJ de oude, kapelaan. stet.,ian Wt.lrnaer en 

ttanuntiilt Jan ~ut>l.an.t, al.a <le drie stioht~ra 'fan l1e1 ltloGst er 
kunnen aanzi~n. E'r blijft dan eohtex:- steed,a het feii dat 

hun aehenk.ingen zovele ~aren na de at.i.~.b.tirtg geschiedden. 

Indien zi;J ·ook: <le grond en de eerste dotatie· sohonktn, . . ' 

waarom li·(;t~d di't dan niet \'e:rm~ld .in Qj J.i~at8n qer wal.4oa- 

nel.'s, waarin hun latète giften wel opgetekend sta.an ? 

(l) Cl •. u; OOUTEU.LX, o .ch ,.d). V; blz. l?l i Il·•.~ än ohatta 
annä 13,ö,7 • • ·~ ~ · , ··. ObÜt inag;i.ater . Joannes; dictu1.1. T;ûnr.:tke 
l.1:üidt, · sattrd os et c,qnfu.ndator Domu.s s. Oa'tharinae;.," 

(2) 

(5) 

R • .A"A., K • .lh>Fqn(.Ja Kart .Antwer,Eet1., nr 2, f0 QXXXIX l3 , 
Magie tel' Johannes Tuolanii, oan,onious in .Antwe:rpia, •. "' 
ID.agnu.s bene:f' act or .ao$.ter, q u.:i. .d fJd i. t n<ibis oiroa d uas 
li'braa groaaotum tu.rc.meniium heted:i.tarie et. ho'ieum ncs t r um 
in que hab1tare oonaueve1at .i.1 

F. JtRluiS, Geaé.hieàeni.ra van AntWel.'12en, dl. lV, 3e. Boelt, 
bl~- 66. De oorke:>nde zou b~wa.atd zijn in het arqhief van 
O .L. V "k.érlt, ëapaa 21, Dorn. 26~ •. ~le.n lton haar êohte:t niet 
terugvinden.. · 

f ··~ 

~~" 



Wie aan de K'a.rtµ.izers de grond op htt !iel sohoniç, blijft 
' ' ' .. - - .. 

• 
du.a een onopgeloste vl'aag. liet :i.e. wel eigenaardig dat i,n 

. . .' .. . -. ' . . . . ·- ' . ' . . 

lijat~uder.weldoe~e,rs, Wa8.l"~11 toch zovele kleine sohe~- 

1!.ingen, werden opgetekend, de a.che.t1~ing van de gr ond, waarop 
het klooster werd_ gebouwd, niet ie veaunctld o 
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Welli.oht kan de periode der onderhandelingen als be 

einc:ligd aanzien worden op 24 wa.a,rt 1324; wanneer het l.'eeos 
. . ' 

veelyuldig vermelde ver'd.rag tuas.en Kartu.izera en ltapittel 

wo~dt gesloten. JJ.e reonten en plichten van beide partijen 
worden hierin nauwlteu.i-i,$ afgelijnd. 

Om van het ltapitt,el de toelating te vet'ltrijgen om op 

het 'Kiel ,en kerk, cellen en andere noodzak.eJ..ijk.e €;éboµ.wen 

op te l.'iohten o:f zioh aan te acha!fen, moeten àe prior en 

het eonve.nt van St Katharina beloven dat zij de volgendê 

voo:rwaaxden eeuwig en ongeaohonàen. zullen naleven (l) ;. 

l. De ofterg:i:f'ten, die t.ijdena èie H .Mis in hun ltatlt aan 

de priesters gegeven wo.rèten, zullen aan het l:t.a.pittel 

ove.vl:i.andigd wQrden. 

2J Geen ènkel pàroehiaan van .Antwerpen lllRg in de kerk of 

op het kerk.hof der Kartuizere hegre'\1en wora en,. tenzij 

hij aan het ltloo.ate.r een erftante. van l.O a. ou.de grote 

tornoois e~ilenk.t to'\. veràJ.ee:rdering de:i:· dotatie. De be- . ' .. 

graf'enisdie.nat· JllOeteohter in O~L.V.k.erlt pla.ata, hebben. 
' . . } .. 

(;l.) A .1~ .wl'.~ Fonds Kartuizexia ;· Oha.rtaril.l.m, 24 ~aart tit 1524~ ; 
R • .A.A.,K'.A., Fonds 'Kartuizers 1u1twerpen, nr J.4, f,;) 77v0- 
78~ . . 
en :P. GOB~HOllA~CKl, Q .o • 1 blz. 4.4~45. 



Dè :funetalia, die aah de t~tuizers toek:.wa,raen., mooht:en 
zij voor äe.heJ...!t Qehouden l de andere hel.:f'b moest aan 

het kapittel overgedragen worden.. 

3. na monnik.en. van htjt klooster, zowel de novicen als de 

gepto:feste». mogen zouder toel.ating vah het kapittel 

bij qê.'.K:at1uizers·'beg,raven wo;rden"' 

4. liet: (U.enst:personeel, dat ~n het 1'looater verblijft, ~n 

alle personen, die niet tot de pru;-oohie van Antwerpen 

bèhoren, mogen eveneens zonaer toela.ting in het klooster 

begraven woräén. 

5. Wanneer een parochiaan van Antwerpen tijdens een ziek.te, 

waardoor hij statten zal, v.raagt ·om in de orde de.r tai-- i 

iuizara opge.t1Qaten te WO.ll'C:l$n, en opgenom.en ~xidl 1 dan zui 

l.en de !Ucneralia gehee.J. aan het k.api ttel overgedragen war- . . 

den, ittdieb hij bij de J;artuiiers begraven wordt. 

6. De Xartuize.t's zt1llen de tienden betalen voor al hu:n g.oe- 

, dtren, zow(tl binnen. aJ.s butt en .Antwerpen, waarvoor aan 

het k:a.p:1.ttel tia:nden 111oeten betaalcl. wordeJ'l.. Er moeten. 

eahte.r ~een ti.enden belaald voo~ n1.euwe à.ronden, die voor 

zovéll rn.èn · ~ich -ltel'inneren kaJl, nQg · nooit: bewerk.t wel.'d~n; 

evenmin voor de 1té>J{ingen b~nn,~ het .~;q.o~.te~alot" en voor 

d.. e landerijen,. waarop de· Kartuizers: hun groenlen ~n he1i 
. . . 

voedeE:tl · l'öor hun dieren winne~. 

7" Wa.o,neel' J.ntwerpen onde.t" interdict valt•. zullen de Kartui 

zers in alles delen en ltapittel volgen" 

\ 
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Dit vei-dr.ç1g. Vfärq aera't een ;jaar J.ate.r·, OIJ 20 Ap~il 1325 

dooi- de vicaris van de bissohop van Kamerijk goeJgelteurd (J.). 

De bepalingen betreffende het begrafenisrecht zullen 

aanleiding geven. tot moeili~kheden tussen Kartuizers: ~n 

kapittel., waa.rsohijnlijk betreffende de gift van lO s(rhell" 

eude grote torn. 
De ltartuizera zu.llen da.n ook all.es in het wetlt etèllen . ' . . . 

.om een wiJzing it.t de beataancle 'bepal!ngen te verkrijgen (2). 

liet ia eohter eerst op 12 11.èo" 1392 dat deze zullen veran 

derd worder.1., Voortaan zu.llen et jaarlijks dtie pàl:'Oohianen 

van .Antwerpen in de ker<it of op llc1t l:ce~ot cl.el' l{artuizel.'a 

mogen b~graven worden" 2.on.qe.r dat zij enigé gift moeten. 

doen" Jla begra:f;en,;i,adienst zal ecbtel" zqala vroeger in de 

·O.L.V. kerk. plaats hebllent terwijl ook .de hel:fii der :fune 

;ralia aan. het Kapittel zal blijven toeltornen (3). In l3Q3, 

(1) A .A .M..,Fonda K'a:;.-tuizera, ttha~ta~i\llll; 20 Ap~il 1;52t5 en 
R • .A~.A"K.A.,londa Kart • .An~warpe,i, i:i.:r 14, f0 78. 

• • 1 • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • 

:R.A.A.tK.A.1fonqe l'at't • .Alltwetpt}ll; ni- l_., f0 7~ .•• ao ~ 
"• •• eiaäem.-qü.:e. 11.terfa · ola~su.la quedam reperiatu~, 
que tatn de predeeeaso:ri11bua ,rest.ris, quaa vobi.a,,., 
eansa extitel"it multimode aerupu.l.oa:ttatie, quam -vos ••• 
plutiaio Labor e ao di.lige1:1:tia non aod Lea pro rafo;01at.10- 
ne di.Qte" o:1..au;su.J.e insti teritia ~ •• tt .• 

(3) I'bid • , w 14, f(/) 18..-7.~ ; " • •. • quod e:xnuno in antaa per 
petu:t.s te.m.:po.ribtia1 quoli\le~ antior -tras .... dumtaxat de ·nostria 
pat'Oéh:i.anj.S, ... · qµ.o. B a<l. ipaO.iS .. P.OOi·S··· •., •.. 01.ns. tit.: 8. l'it .. elegie se 
aepultu.:am, V.êleant in eoxum ettleaia velc.imiterio aepe- 
liri l:Ll}e.reJ absque qliod ad aoole1:fi,am noat11am dicrt; 01;um 
funera depo~"tentur • ac et:iam non teneantur dicrti. prior 
et :t'ratrea aliquià·e:xigere a. diotla pa:toahianis noatria 
ibidem aepeli.endis •• •" 

\ 



f 
[. 

r•. 

tijden$ het al.gemeen )t,apittel. der o;rdè, w~rli deze nie~we 
öve.reerik;om~t a oor de .Pri0r-genêt8rçil.. en êl e di:ffini to*'en. 

goedgelteu.rd; (l)" 

'\ 
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In de eerste hel!t der l.3e eeuw ondernam. de .An~w-'e.:ra>aê · 

aohepe.n, Hugo Nose, · grote on~nningswerlten ten Noórden en 

ten Zuiden der stad; De aodij van st·ooichial en het ltapittel 

Vá.n O.L~V.kerlt stonden hem daawtoe veraoheiden.e gronden af• 

hetzi.j voor 18 of 9 ~aa~, hetzi~ tegen eeuwige erf oijn2. · 

A.nde2e teeds ontgonnen gronden ic.echt hij van. H~nd·r1k II~ iler 

tog· van Jltabant. J;:n feluru.ari 124& verkre·eg hij van. dezelfde 

hertog dat liet Kiel, ·~aar cl(i meeste van zijn gl.'onden ten 
Zu.ide.n van .An1we.rpen gelegen waren, tot leen verheven werd, 

til.ei hoge, w.;i.ddele én lage Juriai:l:i.crt:te. Door. toeóof!n van Zijn 

broer, kanunnik '\iillem .Nose, verkreeg hij k.orte tijd daarna 

itan het kapitttl van O"L.V·. kr.el'k te toelating O{ll o:ii' he1.' Kiel 
een. kapel te bouwen. In afWaç.h.ting van een bepaalde dota1,ie 

werd ze doot li1.tgo Nose ops;ebouwd, en waarao:hijnliJk. vo:Ltootd 

vb61:' jànuari · l;250. 
En~e!e ~aren na de doo.c!. vM hertog. ne.nàlfi1' lI in 12.rta, 

ai.tl.i h:i.j e<thtël' !inan\ièe:L ten. ondet ooor toedóen van.li~n- 

drik rrr, die 11è02 :al zi~µ. ·. goedè.ret1 o:p b.et ~iel_. on·tnam, ale 

ten onJ:<eohte door d.e vorige he.rtÖg · aan hem ve.rltoèht. ~evena 

moeàt hij aan het k:ap,;i. ttel. en aan Si; i.Uohiel.sa'bgij i. de door. 
hem in hu.u:l' of te erve genomen g~onden teruggeven. 
Hugo Nose W-äa nu, oo~ bij de if.anUJ:iniltel'l in ó.nget1.a.de :gevallen, 

Q,n deze i~,verden voor de .a.fsohaf:fing van de k.a.pel. Ze aohreven 

\ 
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l:Jrao.ht.en ze naar voor· dat er .trijn.a geen mensen O.P llE?t J{:l.el 

woondéH'l;
1 
dat. de kape l, gebouwd was dioht bij het veld Waat 

de dd:.éven wetclen opgel(t1oop1 en ;egrave~, en da:t de atiohter 

àer \i:apel ba.röofd waa van de, goede1'Etn, waar.mede hij ha.ar 

inoest dotel"e.n. Op 5 .A.pr;\.l 1253 geeft Niltlaaa van Fontai.o.e, 
bisaohop van t{arnerijll, tQelating om de ltapel at te aohaff.en. 

Het ia·. de,ze kapel, <lîe de ta:rtuizars in 1325 terug in gebruilt 

nemen (;L). 
Aan wie zi~ tot op dat ogenblik toebehoorde is niet •e-- 

Toen op 20 April· l,32ö de vioaria-genex,,aal van de bis.... 1 

schop van Kamerijk de overeenk.001st tuaaen kapittel. en xtaio 

tuizers beln'aoh:vigdEJ• gaf hij ll:lr,, ooit de toelating om :Ln hun 

k.apel. d.e goddelïjke diensten op te al'.'agen en daarrond een 

k.erk.hof .. aan te leggen (2) • 
Hee<ie: enkele dagen le.tè~, op $9 J..p:ril wijdde Hertnan, 

\lisa~hop van l!enno1 in naa!Il. van de bisschop '1àn JameriJk, 

in de itapé"il. eecn altaEtr t~:r,, e~e.te.1lc,··b.et.ff.,~u1a •. van O.:tt.V.1 
van st- Jan de Doper, patroon der Kartu:Lzer~, van st .Andties, 

van de.H. l{atll.~ina en van al.le hfJ1ligen. 

(l} r. PR!1V1S1 _ Wat is e:r met. au.~q Nqs~gel)eu;r<l ?; in . ..Antwerpaoh 
Archi~enbJad, J,.927. blz, 24 ·267; )Je e~~ste k;apel. van, hei 
K.ie~., in AntwerEien.s:ta, 19~8, blz, 45 .•. 49. · · ·· · 
~-.,, .... , ..... ,. 

(2) R ~,A .1:i.., K: .A.,.:Fond~ Kart • .Antwerp~nt nr l4, f O 78 ; " ,,. et 
ut in oratmrio auo poaaint·divina officia pet"petu.o ce 
leltrare et eiraa .$.dem. êratoriUln. seu capellam oimete- 
riul'il aoquilH~;re i_paia ••• ton0edimu.att. · · 

r.. ,·.· 
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Tot kerk.hQf wijdde hi~ tle plaa,ts in de l-l:apeli de plaats 

daarrorui
1 

hehalve aan de Oostzijde, de weg l.c=ui;;swaal' men 

van de.Jt(:lpel naar da eellen ging1 en het vierltanten ._pl~int;le; 

dat door de cellen ingesloten. werd. JJe lsler~wijding .zougE:- . ' . . ,- . 

vierd wor d e.n op de· _eerste .z ondag na, b.et feest van de H.E;ruis- 

vinding (2 .,iiéiJ • De 1:rissQhop a~h.onli: tev~nij - een af laat van 
4:0 dagen, aan al degenen. d:i.e _ de Japel bezochten op cle :feest- 

. ' ' ·. }-- '. '\4. 
dagen en tijd.eAB :h~,t _ o.otaaf .van de .Ke,rwijding en van alle 

h1:1_i;p.gan,. waaraan h;;t aJ1;aw was toege.Wii-jd. (l) 9: 

(l) R .A.A. ,- 1t .A.; Fond.u. Kart .'.Li,e_~, tU' 22, t O 130 A ; "Anno 
<'.iomini MQ'QCX:XV., domin,ua irerrnannD.s1 :Oei giatia lle®en~ 
sis episcopus, vtoes gei'e.na in pontitioálibus domini 
G., .•• oarneranotu-asia _ epigoö:pi, t:tö~ae:et.aYi.t -III .Kal .Ma·ii 
hie in eêp(!ll.a beate ·I{atherine alta:r'1l i.n hono.re!Xi et 
venerf3-t;lo.nem aa~<Jtt? e.ru.ais, sanote Marle sempe~ . v:Lrgi 
nis, eanQt.i Johan.n:b1 Baptiste, patron:l ao,rtri, sanctti 
Andree apos t ol.i, aanote Ra.thetine •• , et oinnium sanoto- 
.t'U!D.. Et areiun 1ni'ra oapellam prijdiotam e1 lootlJIÎ ê:ïtra 
oir·aum.,.quaqt.te, exaept o loco orientali, at V':iam qua i, t1.tr 
de dieta oap-ella ad oèlla,s, ao ätiam arn~itum .a.ive gaa.dran 
gulum et prat.(1),.luoi.~ cellie Oi:I,"tumoinqtulli .• pt o otmatar-io 
dedtoavit. }\:t in.etituit a•neepa à;i.e èonseoratióriia e\ 
ded iöat.1onte hltiumuoài 1:ünguJ.ia ann ,, dc>min1qa .p~:i.!Aa. 
post invèntioaem sano'l;è O.ruoia oelebrari, aéa.ignans et 
pie oonf'erens ~o dedicationis die a'ti p~l' ootavas eiuadem, 
.niohilominus •iNf'esttia g:lngu;Lia prediot:orum aan<rt.orum~ •• 
et. per (Httavaa aerurnàem, ouinibuf# ••. ib:j.dem ao.:Jedenti\Ju.s 
alta.reque ~ •. viei ta.nti bua, XL,;i., dierum inoulgentiá$ •• •" 

i 
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a .• Stiohtingagoed,eren. 

'b •. Vel'"tn.eel"d er Lng d 8+' ink.oms t~n 

· ó:. Ui tbt~id ing van het k.loosterd omed.n op het kiel. 

l'i. Finanoiële moeilijkheden in de. lee eeu.wo . ' 

Çj II .Kloost~t'QQUW. tl ~...,....., .•. __ ~..,..~-"'""-- 

a • Het texirein. 

b. liet grote pand . 

e; het lr.lein èlauatru.111 

JJe k.looate.radwinistratie van at Katharinaklooste:r maak 

t$- een onderscheid tussen de su.batant:Lal.ial::G'-:t.nkomsten en 
u.:ttgaven die b.et ondernoud der monniken aan.belangden - en 

de aro.dentalia ..... de toevaJ.:U.ge inkom.aten, die aangewend 
wèrden om buitengewone uitgaven te deklten. 

De. at1bs.tantial!a m.öeaten \ietzek.e.rd wo~den dooi de fun• . . ' . . 

dat:.t.e:...,goede:ren, die evenwel nir;:.,t 1ölstonden om de eerste 
I 

monnilten te onderhouden, Geleidelijk. ~ou evenwel de toeätand 

verbeteren. 
De klooeterbou.w daarentegen.was ~h.anttelijK van het 

toevallig inkomen• van de giften der weldoenera,, die nooit 

ontbrak.e.n ~llooh.tana zou de afWel;'king der gebouwen rne-er dan: 
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2 eeuwen in be$l.ag nelll.en. 

§ l. ontl$taa.n, en &!oei va~ het d Otnéin. 

. De atá.ohtingasoederen, die de stiohtera ter be.sohiltk.ing 

stelden van de Kartuizers t blijken niet voldoende geweest 

te zi;)n. voo1 het. onderhoud der eerste monm.ken zodat zij 

tnoesten beroep doen op het k:apittel van O.L.V.l(e,rlt.aoor de 

taltij k.,e iif'ten der weldoene,rs én d oo.r aankopen z ouden dè 

inkom.sten .nadien in g.rote mate verhoogd worden en. bereik.ten 

de Kart.uizers in de 150 eeu.w een zekere wel.stand.· Tegelijker 

tijd gelukten zij et in het k:looaterdoinein op hf.ii; Kiel uit 

te breiden, Wà.ardoo:i: z.ij de .i-ttst rond het klooster k.enden 

in etand houden. In de eei:a'te helft de,r l6e eeuw deden. be 

lastingen en na.tu.ur:rainpen de voorspoed atel'k vermindei:en. 

A ,,. §!!i!ll!!Bi!S.E!:~!!!S • 
Op· 18 Ju,J..i 1324 gaf' hertog ~an lJ;l aan de Kal"tû.:Lze.ra 

van .het Kiel df.il toelating om door· aankeop of sohenkfngen 

een qotatie_te ve~werven, àie hen ~aarl1Jk.a 200 pond e;rote 
torp.eois zou opb~e:n~en. ile goède1:en dië de 1'artuizet$ a.ldus 

zouden -verkrijgen a~orttzee.rde hij tevens op voorhand aamèfi 

met de pl.a~;ts waar zij zioh gevestigd hadden (1). 



! 
Uit deze toelating 'blijkt dat de Jtartuize.rt:l op clat 

.ogenblik nog niet over dergel~jke dotatie beaohikten. De 

Yraag ia dan ooit wèl.lte inJ.omsten de stichters aan het nieu- 

we klooste,i' bezorgden, opdat de m.onn:lten in hun hnde,rhoud 
• • • 1 

zouden kunneu vcor aä.ea, 

l:t1 de Statuten van 1368 zou bepaald worden àat geen 

enk.el ~ieQ.w k.lóoater in dé 012.d~ zou Wóltden cpgenonen , t.en 
zi~ e..t vooraf zovele teuten. en 'bezittingen. werden overg•.;. 

. . . r:·" ·.•···:., ,· .- . .. . .. 

maakt a~t een p:r;iól' en twaalf inonnik:en ih hun onderhoud 

zouden. k.unnen voorzien. Deze bepaling -werd ingevoerd, omdat 

er te yoren herhaaldelijlt aohandale.n wal'en geweest, door- 

dat tûeu.welk:Loostel'a op onvol.dQ1:H1.de wi~ze gedoteèrd waren (2.1). 

Oolr. de dotatie van het nieu.we Kartu.izer~loaster op 

het Kiel blijkt niet bi~ste.r groót geweest te zijn. lh h€!t 

Obituarium. Werd opgetekend dat çie 5 ot 6 eerste monniten in 

ongel.oo:(J.ijlte atmoed-e lee:f'denx (2). ls dez_e tekst, die da 

teert uit de 15e eeuw,, Wfalliob:t in enigzina overqteven be 

woo,rdi~gên opgesteld., dan aohi~nen de ee.tate monnäken het 
' : . . . . . 

toon mat al. te breed gehad te h.el;iben. Imm.e.rs, op re ~i 1368 - ----....-.......,--_;.,-: ' . . . ', ' . 

(l) Statuta Q,rdinis ca,rtuaien$i~;- §!tut,a nov-at pars II, 
eaput V ; 1" •• ~et guia ex. le:,i et ind,:J.ael,'eta reoeptione 
d omorurn novarum, minus suff'ioienter- q otatuBl et edifîoiis 
nèaesaariie oarèntium, muJ.ta#;oandal.ia evenerint ••. , sta ... 
tuimua ut 1\0lla d 0111ua .trnoipiatur niai p~ius pro susten 
tatione priorie el duodel!im monachoeum · ac pro abifo oneri 
bu.e, .neoessarlis .redditibua vel. poesessionibua assignatis ..• " 

(2) :a~A.A., K·A •. ,Fo.nds Krutt.:t:i.er,nr 22, !0 138A :." ••• quia 
in initib hu;jlls domua :,.· ve.i 6 fratre$ ;i.nóredibilem pa.tie- 
l:lantur penuriam ••. " 
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biJna 50 ;jaar na. de sti~~ting - gétuigden \U'nold van. IIovo;rst, 

de jonge" en Jaóöb van Brussel dat de dotatie van het klooster 

bij de stichting al,r;1cht~ drie pond en half bea.roeg • .Arnold 

van. Hove.rat verklaarde diii te weten van zijn va.dar; de voor 

naamste etiqhter van het klooater, terwijl Jacob van Brussel 

Pij de stichting aanwezig was. Ze legden deze ver~lal'ing ~, 

zo zegden ze, omdat ze hun geweten wensten te ontlaaten van 

een waarheid, d aar hun nalatigheid anders aanlej,ding zou 

kunnen geven tot voorool:'delen Cl). Arnol.d van Rovorat en 
Jacob van :àruasel zouden deze verk.laring afgelegd hebben, 

omdat de bisschop van Ka.tne.1:,"i;jk, Pieter Andteas~ zou gel.uiaterà 

hebben naar praatje-$ over de l{artui.zere. Deze zouden het 

kapittel van Antwerpen bedrogen hebben.1 wanneeit ze zegden 

dat hun k.loostet zeer arro. gesticht was (2) ~ 

De Ka,r1n:iizers hadden zich in 1326 tot hetltapittel. van 

O .L .v" k'.erk e;e~ioht 0111 de overdracht te verkrijgen van àe 

kapelan:J.e, ~estioht too~ de !:tl.eik:. Wilinaer de Bqde en dool' 

Elisabeth iuola.nt ,. wellioht een familielid van Jan T\lQlant ,. 

een der eerste stichters van da l{ruttuiao Zij haddf;tn, hun 

(;L) R • .A • .A~, K~A.,Fonda ka.rt,li.ntwerpen, n;r 14, !0 69 ~ "~." 
de verüt.9.te ~ta cognita tso.rum pe;tij.tu.ij 9upi.entea ttxo ...• 
nerare · coneoientiam ne e~U$dem J.atentia in inno.oen~iu.m 
ftdl.san ced_eret pre~udi.á::i.u.in •• •". 

(2) Jr •. PRl.1\ilS, Geaahieden:is van .Antwerpen" dé;L v, ae l)oek, 
blzd:35,4 .•• 255. · · · · ·· · · · 

L 
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verzoek ges tew.à· op het feit dat zij nog n.iet over· vol.doende 

go~derert besOhilt1ien, om in hun onderhoud te vöotzien. De 

it.anunnilten antwoordden dat zij de be.zittingen van de k:e:rH{. 

zomaa:r niet mochtèn weggeven; z~lf13 indien ze hetd~den, 

aan zouden zij hen eteede kunnen teru.gvorderen op grond 

van de dekreten. van het oanonielt recht, ioor bemiddeling 

van h('::.rt cg Jan lil, verkregen de Kartuizers van de bisschop 

van -g:alllel'i~k: dat deze aan het ltap:ittel de toelating gaf om 

da ka.,pels.nie met al haar ink,ometen aan de Kartuizera·over 

te dragen. De kapelaan zou, zolang hij leefde; in het ld.00ater 

de ka.,,lanie ale aecttlie:r k.a_pelaan 'bedienen. Het ltapi tteJ.. 

was eohtei niet· vol.ledig voor dit voorstel gewonneq ·· omda1 

de k.etk. door die overoracb:\, naar ~ijn mening, gJtote a<tb.aà e 

zou lijden. Na·lange beraadálag.ing atelde hel een <:o!I).pt-omia 

voorstel voor # de k.a_pEJlani.e, die op dat ogenblik in hand en 

w~s van Jan Wil..maer, aou met ·haa,r ink.emete.n aan· dé J!àriuizers 

över~edrag.en viordeµ. voor z-olani de huidige .k:ap~laan ·or zijn 
op'\i'olgex-, ip.dien J'an.: Wi;Lmaer h(d,a;r verw:ias"lde, · z ou le'V'en •. · 

I)eze ltapelaa.n k:ori d e Kat'taizera, q;Le toen nog niet talr·i,1.t 

waren, b:ijataap. tijdena de goddelijke dien.aten. Wanneer 

eohter ·de l.capel.~an,·ö:f diens opvolgat stiert of de kapelanie 
'l,11, 

aan een (ler!le kapelaan overliett dan zou·\·terug aan O;l,.V. 

ke:dt kouen. JJe K:artuizera inoohten dan nêg tien Jaar over. 

de .helft der inltornsten beschik.ken. llaa.rna aoud en •· dé ·inkom 

sten volledig aan de Lta.pelaan. tock.omen. De bisschop zot1 dit 

L__ 
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voorstel, 'baltraahtigen \tab.nèe.r oê B:a~tuize.rs er medë a~ord 

gingen en dé ové.rdraoht.hadden. aanvaard~ Of dé Kattu.izera 

nog meer toegevingen van het k;ápit'\.$.l. heb·t)en tràchten te 

bel:c.omen, is b.iet bekend.~ :Oa bëk:taohtigi,ng van de o;,,ereen 

komal door de bissohop bleef t:1.ochtana ü.it tot 11 Ju.n:i. 1328 

(1). 
Door deze overdra<>lt1' \tonden de Kar:tuizera 'beadhi~lten 

o'Vel:' een Jaarlijks inltorne.n van oiiriatens l.5 pënd , Het kapi t 

\el erkende namelijk. i.n di~ tiJd' geen enk:ele lta,tlanie, 

die een j~arl:ijka inttoiiu~n had df.ft lt!êlnêr' \tái:f dan dat be- 

d~ag (2). Hoelang dë Kartuiz~ra o-ver de inkomsten van die 

itapelanie konden be~ohik1'.ell; is· niet bek.end • 

de ve~hoging van hun pove:re dotatie, oen ove:t" voldoeude :Ln 

toms ten te beeohik:ken zodra. de lta.pelanie tel';'ug naar O .r.,. V. 
itetlt o:vel'ging. Omwill.e "fan hun beperk.te. middeJ.en wazen zij 

voet ~ie uitbreièU.ng in zee.r grote mate afhanlt;eli~~ van we:l 

doeners. Tot l$~l werden aleehta een vi~rta:l aankopen gedaan. 

De voornaam.sta hiervan waa de a.attltoop' op 3 Ja:tt. 1527 van 

(l) J:. JJJ:ERClSENS1 Ant~~rp1a, Ohristc .,na.aoens et orea~ep,a, 
dl II, blz. 298..;..30¼. . .. . . . . . . . 

(2w F. P:R.IMS_,. GesehieQenis van Antwe:rpen, dl U" 2e boek, 
bli, 185 •. 

L 
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5 bunder land te Oelegem.. 4 bu.nder bos t~ Sohiléle,. Fe1:1 hoeve 

.m.et 4, bunder land te 1eltvenne en erfrenten .t:e.r waarde van 
. . . ' - . . . . . . ' 

l.5 pona en ló sohell. payment 09 panden te Sohilde.In de 
. . . . .. 

zal.tde pe,riooe k,watnen hen. J..0 geak.tee:i:d~ giften_ töe. (l) •. Van- 
. . . . - . . ' . . 

at :t3:5g zQu het aa.rüal aaakopen geleiae;t;lk toenemen om na 

enke Le Jaren rèeds hét aic1ntaJ- gift.en. te evenaren en vanaf 
oi:roa 1345 te overtrefferi. Door vele kleine en g:i:-o1;e giften 

en aankopen hadden de Kat'tllizeta tö~ en met l:385 onge'(/ee:r 

.l.OQ bunder .ttr· land en bos· verk:regen. lle grootste delen hier 

van lagen op b.et Kiel (2,9 bunder), in &Jortael (14 b.,), in 

Rdegen1 (~3 l/2 b "J en llove (l~ l./2 b .J (2). . . . . 

Al deze beziitti:ngen lagen .bi.nnen een afstand van 15. mt,j- 

1.en van be~ itlQös\ar. zoals. bepaald Wël'Q tijdena het generaal- 

it,apitteJ. van 1345 (3) ~ Rigenl.ijl:t moesten deze grenz~n l'~eds 

vttoeger atgel;Jalten!l geweest z~~n. OJ? 23 Juni 1336 haäden de 

visitato,ren der, ()roe evenwel vastgesteld dat het klooste.r 

~og te weinig. l."anten beza't, en zi~ haàcte.u. öaarorn de a!balte 

n:tng de.ti be,zitag:renzen 1Jitgestèld,. totdat het klot)ster een 

(1) Een L\1 tg~bx-eid o'Ver~ioht de;r eetatë giften en aankopen 
vindt men bij P" GOE'rSOH.ALOK:t, '.t klooater deJ.' Kartui 
,ze.rs op bf;;t Kie.1, in _.,, Vl, blz, 2,, en volg~ · · 

(2) R.A.A.., l(.A.1 :&tondr'i:tart. Alntw~.r;een1 nr 2,f9 L:XXIIIvó - :f° Cl~ . .. . . . , . ' . . . . . . . 

(3) ~;, ni:.' J..4; f0 ao··, 11 •• • .;~• 1terfil:inla V0X'Q pliO p08$eaaio 
nibUS aequirend:is assignamus (,1iroumquaque per quipdeoim 
leuoas.~.n · · · · 

' k-. 



grotéte wel at.and ~ou be~~1~t h,3hben (1) • Z~ hadden e.r zioh 

t~e peperlt'ti te bepalen dat; de pl;'O(.lU:ratOl" ZiQh met de 1Qela 

ting van de :p;riot ntooht 't)egeven naan dè stad en naa.r dé d ór 
pen, die binnen een kring van 2 mijlen van Antwerpen·la:gen. 

1Je p.rlor moc,ht hem. e11enwel ge:en töelat,ing geven, wanneez 

een k.neoht of gonvera de zaken met êven goed gevolg kon ai' 

handE1leli (2). 
Itev gébeu.:r.t ook dat bu.:gej.\a van Antwerpen aankopen doen 

voor de l{artuizei:·s. Hendr:i.lt. van Loen, Da!lk.aard de Mole,nare 

en Arnold van Höiforst •. de oude, hel:lben ve.t'eoheidette in.alen 

dié taak. op zich genomen (3). Voot. l'let innen aer renten de 

de.n de Kartuizera bl!jltba~ meestal beroep Qp ean p:r.-teater. 

Jan de l'.leèl:ter (4.), k.apelaan van St Wa.l'tl1;1~g;i.s., en l?e't»u.s van - . . . 

Ak;eren (5) traden in d.e 14.ee1.1w ala dusdanig -0.t,• 

(l) :a .A.A., K •A•·• Fonds Kalrt • .A.t)J;wetpe.n, ur l.4, fQ so , 
n ••• dè te:rnninia atitèlll aoquirend~ poasea:aionia:, . quum 
dió1a doaua edhtlo x.ova ·est et tenuis in redd:Lt+..bue, ad 
pl.'e&J~t'l,,$ superoecii1J1u$ .••• uaqua ••• ad sta\uro. peryeneti t 
pi.rtgui or e in • u · · 

(2) ·Jt1.1id., n:r 14·, f~ ao • ••. statt;t.;1.ro.u.e ••• q1,1,od proqux,ator •.. 
. · poa$it i!tt d.e. su.1 p~io~i ~:tetnti.a1. 1-:n villa«n de At,.1/w:·er 

p:i:.a et pel' àu.a,$ leUöàs oirti).inquaque., •.• Oa.veat ~tn ta 
m.en ài.otuti pr:io:t na eum mi:tla'ti ,pro n~goti.is que: pet ~a 
mu,l.uJn. au:t oonv~rst1ra va.lean:t laudabtJ.i tett e:xped,1ri. i, 

(3} B .• .A.A., l(.A.-, .Fo:nda 'Katt .AntW$rpen, tUt 14, t0 i~v-011 
. fO Q3 en f O 13V0 il. . . . . ' ,,. . , ,, , ,···· "., ,, , • •• , ,, . ; : 

(t) 1LA'~A., K.A.,Jfenja )Car't .Lier, n~ 22, t0 38, 23 áp:rtil~ 
Q •• p •.• re.ltëptOr reàdituulll d"omu:a1 dominus Johannes di0- 
tua Deql.tel'e, pteahiter." · 

(5) R.A.A~, K.A.,Fonds :Kart • .An:twerp•n, nr 2,. fó CXXXIX;. 
«Jloininus l?etrua de .Akel:'en •• ,. .i,e()eptot teddi tuuni .d.omue 
nostll'en. · · · 
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Op. het einde der l~e. eeuw: atuitte~ de l{a,lttUiZ~re, op 

mQeiliJkheden me~ het B\iad~b~stuar b:ij dè aanltoop -van nieuwe 
goederen en . renteA" De stad .Antwerper;t zag ongaarne de ve.r 

rni;,erdering der bezitt~ng~n de.t' ge.e$te~ijk:e ir1stel~ingen, 

daar dezè van bela~t;i.ngen waren vrijgesteld, ter'*ijl..de 
• • • • t • 

lasten der betolktng verme~;detden door de toename der zorgen 

voor de gem.eensohap. In e~n o.i-donnatie van airca 1390 w~rd 

bepaald dat de àtad geen aohepenb.rieven meer zou bez~gelen, 

waarbij een klooster een nieu.w erfelijk goed o'f nieuwe renten 

zou verl.u'iJge.n, behalve wanneer de klooater:lingen. zelf .rH~t 

niE}uW:e goed gingen bewonen. Verl.iete.n ze het daarna, dan 

moest het te.rug in lekenhandeJ;t ove rgaan , All.een wanneer een , 

c:>p.de·er:frente werd afgelost, rooaht hêt ka:Pita.al in een n~euw:e 

.rente belegd wor!ien · (l). De visitatoren der orde hadden tij 

dens de visi. tatie van .St l{at'kina in 13~0 of lti9l een . ueàrag 
van 60Q franken gevonden en hadden opdracht gegeven met dit 

g~lc1 renten aan te kopen (2~- •. De ste.d weigerde evenwel, enige 

aohepenbrief te bezegel.en. ne l(a:it:û.:tzê:îl"'à' -w'éndèn zich dan. tot 

de hertog, z.ioh b,eróapt:1nd op hun arme ati~htine; en O.P het 

(l) F. FRIMS, G:eaohiede:nia van Antwerpen, del v, ae boek., 
lll.z·-~ 168. 

(2) :a .• ~.A.,K.-A~, JfondsKart. Antwerpen, nr l4, :f!i> 681c t 
,,, ••• que par cer:\ainl;! !r'~.res et :teligieux dq.dit ordre. 
qui lol.'s. avoient visite· led~it convent; leur ru couuuand ë ••• 
qua de e.ert aä.ne so~me à.a,pgetrt montant en"V:i.ron aix eens 
frane; LaqueLl.e lesdiz Jisitettta t:r:ouvereè au.dit convent, 
:fussent. ache t.eea et aequiaes reh.tei, et revenues. ~ ." 



Gl.- 

teit dat zë wéirtiS$ g.:irote rer.tten :in dê stad hadden .(l). 

De nertog deed ·op a9 jun:i. 1592 beroep op de stad (2) •. n:1.1 

achi~nt geholpen te hebben want tussen 139:3 en 1396. beze 

gèlden dê .Antwerpse schepenen versc.heidene oorkonden, waar 

door de Kartuizers renten aanltoohten voor een bedrag van 

87 lb. -$ ach .• en 5 p. groten Vl.aall),s,(3) .• Door c;leze aanltopen 

toe te latent heeft het aiad·sbeetuur wellioht gemeend dat 

aan het verzoek: van de hertog in voldoende rnate. w.e~à te 

geinoet gekomen. Vanaf J.3~6 tenminste verlu-e:~en de Xa....'iu.i-. 

zers geen en~ele r ent e meer in Antwerperi, tenzij door testa 
menten of notariële akten, .Aldus werden ze geciwongen hun 

gel<3 eldeI's te bel~ggen. Sinds 1396 :k.o<Jhten de Jrartuizer-a 

~enten in :Sérge.n-op-Zooin. Reed a vroeger hadden ze er àaa.t" 
. . 

emk:ele gekocht, maar nu Ln veel g.rotere mate (4) " Aldl.lS 

verkregén ze vën:wèl vele renten, waarvan de panden bu.itèn 

qe voot · de· proc'Urato.tt v-astgestelde grenzen lagen. Otn. deze 

.reden Wf)rd in het seneraal•kapitte1 van l400 aan de p.,:,io.r 

'llan. cle K.ielse Ka.rt\;!.l$ de toelating $egeven om 7 maal per 

(l) :a.A.A.,, K.A.1Fonds l{a;l;'t. Antwer124'nt. n~ l4; fQ tlav0 t 
" ••• dioêci.1:t religietU, ca.ui sortt petite111e,nt :fondeà el 
n,çnt n:le 111.oul.t gl'andea Jtent:ea en, :I.adittë v:ille"', .u 

(2) l:bid ., n.r lA, f" 68Y0 •. 

(3) lbid ., nr l'-, t0 230v0-~32 en !0 235-23övP; en ib.id • , 
fi.i' 2, i0 Lv0• . .. •· ... 



jaaï' de proou.ratoI' te ~oet of te ,Paard uit te zenden tot 
op 8 mi~l.en van het k.looetell'. Dit eohtel' alleen voor za~en, 

die niet dool" een ecnver e , reddiet o:f' kneoht konden afge ..... 

handeld worden (l) o 

Op l m:ei 1408 kochten de Kartuizers van Jan van lhu: 

laêr, heer van Helotont, een leengoed te Boortm.eetbeek. voor 
een bedrag van l26 p.9nd (2). In dé loop ifan hèt ~aar 14:27 

' 
werd dit nog in belangrijke inate uitgebreid (:3); zoda, 

de Ka.rtuize.ra aldaar een volledig .t'iddellili~k hof verlt.!egen 

1net meier en laten; dîe het bedri~f hadden van erven ëh ont 

e:rven en vcnna aaen in de:rielijk.e zaken konden vellen. Op 

21 f ebru.ari 14-i:5 k;regen de Kartuizers de toelating 0111, ui.t 

dè laten 7 aohepenen te k.:1,.ezen" die in.et de meie~ de voor 

noemde itaken zouden afhandelen (4). 

Ook te Aarsohot ve . .rkregen da Kattui.zera talrij ke be 
zittingen. Raes "lart dèr Rivieren._ heer van Neerlinter, achonlt 

hen aldaar in l¼¼o de drie vierden van het hot van l3oenw.ijlt. 

(l) 

(2) 

(:;.) 

(4) 

a .A.A., K,A.-1 :fonos Kart .• .Arl'tWerpep,_, n.r l•, fQ 8Qv0 ; 
"quia :plÛrilta ex têWltil)u~ veàt.x'ie pel'petuia assign.ati 
aunt in leeia "lt.ra. 1ie.ltin:ino• p:roouratoris •• .,(tonoedi111ua 
ut prior ••• pro negot:ilij • •• que pe:r oonvetsuJn aut redcli •... 
turn. eu.?.t f'amull;un diott1 dotnus expedi.?1 öommód<:, p.eq_uerint, 
a~ptiea g:11oli1let s.nno eadttere poes1t.proouratorein pe 
dest:r:em vel tqu.est.t"e1n,, aio ta01en ut ultro oQto leu.oaa 
a sepediota domo vest~a nullatenus se elonget ••• " 

Ibid., nr 1t,_ f'0 355 en vlg en nr ~. f0 OL. 

Il)ièl., nr 14; :f0 333 fltt vl.g. 

A .A.i!il., Fonds Kart, eha.ttarium,Hl februari 1445. 
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lieetaande uit een Jloeve:, lO bu.nder beemd en 7 1/2 da:cbinalen 

land en wijngaard. Ko:rt daar op ~Ochten de Kartuizeta ook. 

het vierde vierendeel voor een bedrag van 150 k.ronen, ter 

wijl in 1423 eveneens de toeht, die Agnea van Elèzee1n gedu- 
. . 

rende haar leven aan het goëd had, voor een bedrag van l?,! 
krc>nen afge\t.$oht werd (l) . 

.Alhoewel de Kartuizers a oor de verordening der atad 
Antwerpen verplioh\ werden goederen te kopen, die op grote 

a.:fatand van het klooate.t- lagenJ dan hadden zij toch ook. spoe 

dig middel.en gevonden om in meer nabije plaatsen aan gron 

den en renten te geraken. J3.'en eerste midàel om aan d~ be 

m.oei[ngen der atad te ontsnappen bestond er in dat men de 

a.Jtten liet opstellen door de schepenbank.en van de plaats 

waal' àe goederen. lagen. 'JJevoren had men hiè.tvoor meestal 

ook. beroep gedaan op de .Antwerpse schepenbank.. Op de.rgelijk.e 

wiJze tochten lie Ka,rtuize.ra gc>ede:ren op het Kiel, te &obo 

ken en te Sohoten (2). 
Een. 1w:eede middel waa het aankopen van aohenk:.;ingen ~ 

Deze m.ethoo Et was ·wel niet e;eheel ni~u.w" Beeda vroeger be 

stond het gebruik. a.ohenkingen te k.open• l).it wa.s onder meer 

het geval 111et de aankoop van '25 bunder land op hè1i Kiel 
• 

in 1350 (5). Het nieu.we bestond hi~r:ln dat de $Chenlting niet 

(l) R ,.A .A., K .A., Ft:>nde Kar.t .Antwerpen, nr l . .t, :f:,083v0 en vlg. 
en i bid • , nr 2, :f0 QXXX'fI:CB en :f° ClI.B. 

(a) R .A.A., K.A.,Jfonda Kal:'t .Antwerp~n, nr 14t,f0 96v0 "fQl02 
en :f0 ll2v0 - 113. 

(3} Ibid •; nr l!,. fQ evó., 

·-----·-···-· 
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bij midöél van een aohe:pew3,ki;e werd gedaan, maar met een 

notariilE! akt.ê, zodat. men !liet meer voor de aohepenbank. 

rnc>eet versQhi~nen • .Aanva.nlteliJk. Wèl:'den qe goedèren r.eoht 

at.reeks door de eigena~ gesohonl.tén. Op dergelijke Wijze 

dedEH't. èle Kartuizers in l40ö een drietal aankopen (i) .. 

De aankopen, voor p;J..aatae.li j ke aOhêpenbankëP. en reóht.,. 

streek: van de eigena.a;c 'Qij middel van een notariële ak.te 

aohijnen nocht ana geen vol.ledige .voldoening te hebben ge 

sçhonk.en, want na enk:ele jaren reeds ~op.en de l{a;rtuizere 

op di.e wi:ze geen goed eren mee~ ... Varia! 14.20 ~omt evenwel 

een andere. met,hode in voege, w~arui t b1:ij k:t dat a e Kartui 

zel:'s voor af streefden naar het bezit van nie11we Antwerpse 

schepenbrieven, d.ie blifk.baar vae;L meer waarde hadden. 

:Oe nieuwe rnethod.e bestond .hie:r;in qat de- gronden of renten 

voor de Antwerps~ achepenen werden aangeitoe:trt doo~ t~saen 
pereonen, dit ze op hun beurt kOl:''te tijd naclien ijal)len inet 

de nieuwe sehepenbrieven aan _de Kart1.1::t.zers 0in pu.ren almoeee" 

overliroeg~n 'bi~ middel van een nota.t1iële alt.te" 

Roe wee, .aen ot.=t.t dere+e gitten g.1j notariële altten in 
werk.eli~k.heid aanltop~n waren .? V:Óo~ee:r:et was het, ópvallan a 
dat d• aangeko~hta goedereA iewoonlijk 'bin.nen liet jaar· aan 

de KartuiZ.èl.HJ wèrden. overgemaakt •. Bovendien werd geen enk.e 

l.é van die "Weldoenera•1 opgetekend. :Ln de l,i,j.aten die cle 

(1) R.A.A. KJ.à"' Fcmda 'IC.ïU't • .Antwerpen,nr l-4, !0 5v0 ••• 6v0, 
f091VQ .,... 92V0. en tP l.l4V0 ·.;..J..15 • 

·----- ... - --------- 
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Kartuizers daarvan bijhielden·. Deze twee vaatetellingen zou- 
,. 

àen wellicht· op z.:iohzelf .reed$ voldoende zijn om tot :b.et 

besluit te komen dat e.l' hier tl.iet van een g:i.ftJ maar van 

een aank.oop ap.raalt was, De laatste twijfel dienaangaap.dé 

weid volledig weggenornén doordat in het ~enteboek van 1427 

dEt aanltooppriJzen van deze giften werden opgetekend; even- 

als de redenen waal.'om m.en op de.:rgelijk:e wijze te werk ging (l), 

Op die manier kocht.en de ltattuizers in de jaren 1420-30 

tal~iJk.e-goedet'en (2). Na.ciien werd de$e methode nog zeloen 

toegepast, well1oht omdat het staasbeetuur inzag dat zijn 

oro onantie van 1390 Weinig reaul teat had·.· Vana:f 1430 · bez~ 

gëlden àe .Antwerpse a:Qhepenen opnieuw oorl(.onden, waa.rdool:' 

goedez en a/d; Kàl'.'tt:tiz$:VS werden ove.vgemaak.t (3) .. 

In l,.4;3'7 bereikten de Karttdzera een ;jaarlijks ink.oinen 

van bi~na 400 Engelaerl nobel.en; welliëht k.wam dit 'bedrag 

over-een me·t de 200 pond oude giott tornooie, die hertog Jan 

lil :in lS24 had vri~gesteld van alle balasti,ngeri en beàf,,(4). 

(l) 
~.----- . ' .... 

:a .• .A.A., K.lL.,:&.,,onda Katt;\lntwerpen, nr 15, f0 l~ ;" ..•. die 
bJ::'i.ef apreetk-.t VM Claes vande~. We~-Ye, die j cnge, omme 
dat d.ie stat niet gh.ee:irn en heeft da.t ··· enige re.lig1osen 
!lleêr oopen,onder d:Le heerl.iehtit vanKyel endè onder 
d:t.e vri~heit of me.reg~ee:t'soap van .Antwerpen; ende aldus 

. ao en. ties.eghelen die aaepenen van Antwerpen niet ghaer ne 
o-ve:t' one; sed est alia litterä, dae~ die voirs. 
OJ.a.ea vanden Wel:'Ve den voirs.. goaQe ena weder overga!." 

(2) Ibid., nr l-4, 'f0 9tvÇ)-95,. f09'7v0 • sa, f0 J.l9v0-l2ov0, 
fQl23-l2¼, :f'O l35V0·, f0 . .l48-148V0 • · · 

(3) Ib,idl, n.r 14, fQ l25-l25'V°', f0 l3?v0 .••• :L38,f0l4.6Yó-l47v0 
en f0 .14~-l.t;.9v0t · · 

( ¼) Of r " SllJ2l'at blz.. g~ ., 

~---· 
_:__ ··- 
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In elk; geval, in dat Jaa~ · richtten de Kartuizers· z:1.ëh tot 
de hertog van Bourgondi'ff om de machtiging te verkrijgen 

z ä ch nog goèdei'en aan te. aohaffen met een ~aarlijk:sê :w:aal'- 

de van 200 Engelse nobel.en; welk,e goederen eveneens 'belasting 

vrij zouden zijn~ Op 20 1,pl'il l.4.3-'7 geeft de hertog hen die 
·. . . . ::Jf ~~J ' . ·, . . . ' > 

toelating, hierbij even~Nètl. · bepalen,d a at ze bel.ç:1àti.ngen z11t 

l.en betalen voor de goederèfi1 die ze zich z11llen aansohaffen 

nadat ·ze e en Jaarlijks tnltom~n van 500 Engel~e. nobel.en zul 

J.e-n bereikt hebben. Voor- de lenen, dia ze bezitten béhalV'e 

voo:r hat Kiel, zullen ~-~ ook een man zetten en leeAve:rhe:f 

betalen (l) •. Deze guna'\ beaohouwàen de l\aJ;"tuizera aJ.a een· 

tteer grote Wêldaad ·(2). 

Na het ver.lti'ÏJgên van dit·voorreoht nam het aantal aan 

kopen in zeer sterke mate toe. ~uasen 143'7 SA 1~4_. vierden 

et niet m.inder aan 26 a.a.nk.open gedaan voor een bedrag· van 

42 pand llrflb. óf 70 En:g~Ï$e nobele.n. H1erói~ war en' o'~rn. - 

21 'bunder l.and en boa te Kont:toh en 10 bunder bos te ·Reet (li). 

Ook nadien koohten de Kal'lt.uizera nog veel. gtouden en :renten, 

voe>ra1 :i,n de Kempen z Qostm.ails, W~qhalde~zat,,qe, zo:e·:rae1, 

Rifkevox-ii$el en vo:reela.ar. Op 21 olé.tober 14.44 ded•ri zij wel- 

(1) R.A.A., lC,A.,Fo.nda Kart • .Antwerpen, nr 12, f06 .... a. 
(2}. l:L . .A ~A., :&.A~i Fonds tart ":t~er1 nr 22,t0 l38A t riphJ.lip 

pua, ..•• _, graoioae no bis·- oonóeaai t ut omnia bona noat.ra 
usquE:t éld aummrun 600 nobilium. heredital.'1e exr:epta èssen't 
oe tall:i.1$ dand i::t in :Brabant:i.a. Magnum est benef ieium" .. 

(3) R .A .A., K.A., Fonds Kart ·.Ar;twereen, nr 15, fQ l35v0 • 

.. -- 
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licht dt grootste aanwinst in gronden 1;üt heel hun geaóhie 

denis" Op die dag i.mmera werden ben door de aehepenbanlt 

van Oostmalle 3 hoeven t oegèWezen met 83 bunder l&nd • waar 

van de helft bestaande uit heide, Jlé raden hiervan was da-ç 

Jan van Zalphele en zi~n borgen, Woutèr van Zalphele en Jan 

Gheraert, in geb.relte Wa.t"en g$bleven i.n .het. betálen ~an een 

erfrente van 12 sia:ilef rogge (l). 
· Vbbr 144:9 verkregen de Kielae Ka:tuizere ook goederen 

en renten te Brugge en te Amaterdani, die· ver bui ten de af .... 
ge);ia.k.ende grenzen lagen, en die zij dûa riiat accnten he eben , 

Q1r1 welke goedèren he1 hie~ gaat, ia niet bek:enà. :tn de oar 

tularia of de :r:entetu,elten worden ze noo:l t vermeld. Het werd1 

j)~ noohtaneyGle vieitator~u.1 vastg&atald E1.ti aan het gerie.raa.1- 

k.a~ittel. medegedeeld. Ds }{iel.se tal'tt.:tizera werden dan. ook 

iél;' verantwoording ge»oepen, Zi~ zegden dat ze geen ak\• 

betreffende afbaltenihg van. de bezitagl:'enzen hadden en dat 

niemand van het convent zioh ken hexinnere,n ll.a.av 90:l. t ge 
zie.q te hebhe11 (2). Met· gen.eraal-itapittel ga;f dan ook: de 

toelating· die goede.ren te behouèi.en en bepáalde dat·· de i(eJ.se 

Kartt.tizers goeà eren m:oci:lten bezi i;tén tot op 16 aü~leri van 
het k.lootrte.:r (5}; dit was 1 ·mijl meer clan .in 1345 reèda waa 

~~-~~--~~ .--- - - 

(l) R.A.A.,K • .A.2Fonds Kart.Antwerpen" nli' l.4, f0 17~.181 en 
A.J\.iV.l., Fond~ lrart ., liasse,; 1iosse Stuk.ken. 

(2) 

(3) 

JLA.A, K,.A.londa x;art .Ar:rtwerp~n., nr 1.;;, f080V<) ·~ "Ourn 
douue veat~a., ut eomparirnu.a, litte.ras terautmorurn i.tP.Ol'Ucn 
ad m.anum non habs,at, ne• aliquia de oonventu l'eêordatur 
vidiase. ·" 
I-id • , nl:' l.4, !0 , 8011° -8l • 

--------------~-------·· ·--···· ·- - . ---·· 
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bepaald {l) ." 

Vanaf oix-cal460 daalt h0t aanta;l.aanltop~n geleidelijk, 

terwiJl. i.n de laatste dec,ennia der l5e eeuw de Kartuizers 

zich meestal. beperlten tot het afkopén van renten die zij 

voor vele van hun g oeû ez en moeaten beta.lèn. In de ).6e eeuw 

werd .elk;e ui tbreid.ing in :arabant bem.oeilij kt a oor toad oen 
van een bepaling van de :S:L!Jde ;tntrede, waardoor aan de 

ge,estelijke instellingen vez acd en werd goed eren te verwerven 

zonder de inatemming van de vol'st (2.). lJe }.tartuizera'Qelegden 

dan hurt gel.à in gz ond en , :tn Z:eeland. Tti.aaen 1505 en l.522 

ko<:thten ze voot een "bearag van ei.roa 5.500 pond :Brab.onge 

veer :500 gemeten pol.derland te M.idde.l.harni.se-e, Ob/4it· 1,Eonge, 

F&r:flis t en Mêl:i.in:sande; daarbij een tiendé te Ml<idelllarnis 

en een zeatien:àe det' heerl.iJkn.0:td van het zelfdè dorp. Al 

deze goederen werdè:n in l.529 door Kèizer X'B.l'el geaP,1.e;rtiaeerd 

tegen beta:Ling van aoo pond B~abaniHJ (5). 

aet geheel der- renten en ~onàen, die b.i~na allen ver 

hu.urd werden, ver~ch~te aan dé Kai:tt. in 15Zi3 een ;.i i:lal' li.~ k:s1 

neito ..•. ;b1ltomen van tl5 lb".,l.4 a •• l. J?• en ·6 l/2 miten~ (L,1,:). 

Dit 'bedrag vol.stOnd in die ti.~d evenwel niet meer. orn in hun 

onderhoud te voo,rz1en, vetuuta z~J met ernstige finantiile 
(1) R.A.A., K.A.1lfond$ lta1r~- AntwerpeX!, nr 14, f0 80. 
(2) R ~ KOERPEJ:UOlI, Lea lQ.i.e eu:c la mainmorire dans les F · a 

:Baa · catholiqti.~a * b z" ïl:7..:48 • 

.(3) R"A • ..A •• ~~A" ronds l{al't. •. ·MtWel'.'petl, n:t' 3ó; 20 ~llli ).532.. 

(4) R • .A"A., K.i-\~,, F'onds J!art ,Lie~, nr 2, liaase 5, dl z,:r:02. 

------------------·--- ·····-· 
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rnoeilij khed en te kampen! hadd*;tû (.l) •. 

O .•. '2!!È~2¼? !!!~-!~~-'~~!-~·¼!B!!~¾!~.9~'!!L.9i~~~!.Jd!!!·t1 . 
.In het begin hebhen dè lra.rtu.izera z:i.eh blijk.baar n:iat 

ve~l moei te get:rooat om het- k.loosterdomein op het· lial- uit 

te· breiden. De ,red·en hiervan. ia wellicht .in hun· arme .atioh 

ting te z oeken , T.ot 1350 1~ de uitbt'eiding a.el.' bezittingen 

in hoofdtaak:. te d anken aan aóhentingen van vereohille.nde 

personen" Zo schone Lyabe:th.,. vr ouw van Gielia van Re.cken 

dono; op 2l · ok.tobel" 1330 voor haar ~aargetijde "de twee 

gedel$'1 van· een 'bunder l.And• ·gelegen tussen de Ka.rtµizère 

en de Kalkoven (2). · Daàr'bi.J .kwatn op 9 febl1'1Bl'i -1335 een 

half bu.nde;r lan<l e;elegen aohter hev llegi~nhof, die doo:r 
- .. ,_ .~ ·:._.· 

:i.sank.aard a è Loiad etr~ ten b..êb,.oet, der , Kartu.ize.rs weJ.1àèn ge .... 

l.toaht · (3)" fenalotte, ·in· t.35Q1 aehoaken Niklaas. de. La.et en 

Willalll Bl'a~d~ l'ë&peotieve;l.i~~ een·b11is met een half.bunder 

land ·en. drie· 'Vierendeel· land: (4). 

· In dit .zelf'd& ~aar werd dccr d e $artui.z;e.ra, een gro-;e 
. 

. e:.(pa.nsiepoliti'èlt op het .l{itîl ingezet~ .0:P J.. 7 ~p.ril ve.l'k:r.egen 

ze van Jan van .Win.sghéin en .dlens vrouw 25 bunqe;t: :tang, en :boa . . . \':,.•·.· ; . 

. (l.) Qf:r infta, bly,. 77' en ,vig •. 
· .. •, 

(2) A.ntw~rpech, A.i-o·hievenblaèl·, 1931..-1932, blz • 209-210 • 
(3) Ibid •t l~:S3~ lll.!& • ~O. - 

(4) lî.l\i.k\.; J(.A. •• )l?onde lätt.Antwe:rpen, n,r 14, fq 10--lOv~. 

L ----------------------·-----·-··--··- 
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inet de· ganouwen die er; bp atonden. Volgens de akte van . ove:r 

d~aoh.'\ warden de.z'è göedel'en "in pur en al,m.oeae'' gesohonken(l). 

In feite Wè.t'den ze gel.tooht (2)"' )Jaar een gedeelt.e van die 

25 bunder feodaal of aubïJ'eodaal was" waa voor d ez.e aankoop 

de toelating van de hei'tog vereist. ;tmm.ers, in 1324 had de 

hertog aan dê Ka:rtuizers sleob,ts de toelating gegeven om · 

allodiale en o.i~nsgoederen te vetwe.rven (~) ~ Qp 28 Jan .1351 

gaf de hertog de nodige vergunning~ hierbij evenwel bepalend 

dat de ltartuizers alle l$enverpliohtin.gen, moesten op zieh 

n,emen, die voortsproten uit het bezit van die 25 buµ.der van 

Jan van Wineghem., en uit 4 "bunder• die ze van andere perso 

nen hadden ve.rltrcgen (4). 

Door het aankopen yan deze gronden; die :in de onntiddel- 

lijka nabijheid van het ~looste.r lagen, verhinderden de 

Kartl)..ize~s dat de ro.st rond hun k.loostet' zou kunnen verstoord 

worden door andere lieden. Om de zelfde re<.len kochten zi.j 

in die tijd eveneens alle rechten aJ. die Wouter van-deA. 

Lis:t en de he~tog van Brabant hadden op een weg, d;i.e Bver 
voornoemde gronden liep -vane,f de weg naar Sint Bern~as tot 

aan de wei naar Wil.rijk (ij). 

(1) 
(;a) 

(3) 
(4) 
(5) 

l' •. GOETSCHALCKX'., .. Q. a •~blz. 55. 
R.A.A.,J<;;A •• ion.da Kart .A.n.tVlerpen, nr 14,f.0 Svb 1"0har 
tel' vand en 25 buar e a lands met ten lluzingh.en, gbaoof:lll 
leghen Janne van Wineghem." 
R.A.l..,K~A.t.F()tld.e !art.,Antwe.17pen, nx- 14, F0 7. 
P-.. GQ:;JTS0HALCKX1 o.o .. , bJ.z • 55-56" 
R .A • .A., !t•A•, Fonda ~art • .Antwerpen; nr l-l, f <> 9...,9y0 • 

L 
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Even 'bëlangr~~lt waad~ aankoop van het vierde deel 

de:r hee2lijk.heid van het Kiel tegèn Jan Zp:111aer. Nog voor ..• 

aleer die overdracht voor de schepenen van Antwerpen werd 

bevestigd op l);} april 1354, deed Jan Wolfa van .Antwerpen. 

o_p 22 fèbruari 13M als man der ICartuizers het leen ver 

hef (l). Doo.rdat aan de Kartttize.t"s voo.rtaan een vierde der 

ink.omsten dei- heer;l.ijkhe:Ld töek:wani, verm:Lnderden zij Ln 

grote matè de, heerliJke äi~nzen, die. zij anders voor hun 

bezittingen op het :Kiel moesten betalen.·Dit ia wellitht 

de 'Voornaamste reden waarom de Ka:rtuizera tot die. aankoop 

besloten. 

Op l.6 septein'be.r 1381 k:oohten de Kartuize.rs·"lan ridder 1 

Jan van O~uninghen ook het tweede vierendeel der heerlijk. 

'.b.eià voor een bedrag van -t:50 florijnen. Hierbij kwamen dan 

nog 2? 1/2 tl. voor allerlei onkosten. Om deze aommen te 

kunneu betalen waren de Ka.li't. verplicht talrijl{e ren.ten tm 
go~deren te verkopen (~).O_p dat ogenblik: .braoht de ganse 

heerlijltheià een jaarliJk:ae oij.nt op van bi~na l.O l.b .Leuvene; 
,t gul.den, 48 $;is.ter ha-ve.r Wiaatvan de helft góe<le en ce andere 

bel.tl kleine, 3 aiater k.leine.naver, 3 aiste:r rogg~ en om 

t»etl't 8Q nsnnen • Hier~an kwam de helft toe aan de Kartt.lizets 

en dè a.ndere helft aän Woute~ vander List; die oe helf't der 

(l) R.A.A., K.A., Fottds, Ita.rt~Antwerpen, nr 14, f0 '7-8. 

(2) Ibid., m: l4, f0 5 enibtd. , n.r 2, fö L. . . ~ . 

··········-------------- 
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hee.rliJkheid bezat. naak de Kartuizers evenwel zelf voor hun 

tal.t'Jjk.e bèZitiii11gen een groot deel der cijnzen moesten bè- 

talen, hraoht hun llelft der hee.t:li~ ltheid per ~t:: 8.14 slechts 

een badrag op van bijna 2 a •. Leuvens, 12 oude groten en 2 

Ollde ingelaent 3 hennen min een 'Vierendeel. 4 s:l.ater haver 

min een derde van 2 halatet voor de helft goede en voo~ de 

ande1-e helft kleine; ·6 veer\~len kleine haver en 2 veexitelen 

rqgge (l). 

.In l.401 vroegen en ver.t~egen de I{artuizera van Philips 

de anlite de amorti~atit van hun helft der heeî'lijlcheid. Tot 

dan toe waren ze verplicht een gewapende man te leveren in 

oorl.ögsti;jd en bi;i elk. p.ieuw le@cnve.rhef een bedrag van ll 

gulààn en 4 oude Engelsen te betalen, alsof de gehele heer- 

lijk.heid aan hen toebehoorde, wat voor hen zeer nadelig was. 

!C.evens beriepen de Kat'tuizers zioh op hun sobere fundatie 

en op J1~t teit dat hun helft van de li.e-e,rliJkheid van k.le1ne 

::re waa:r:<ie waa dan de andere hel'.t (2). Dit ;i11 evenwel geen 

volledig juiste weergave de.lt za~en ~. J;rnmers de Ka:rtuize.rs 

voegen e• niet biJ dat ze Qen groot deel de~ oljnz•nt die 

ze ooit aoud en nioeten b.etalen., wanneer ze de helft der heer 

l:Ljlthei~ niet bezaten, nu n,iet hoefqen te betale.nj wat oolt 
winst hèteltEHl.à-e. AlcJus had hun helft een te.el grote~e waarde 

(1) :a • .A.A., K.A .,Fonda Kart .Antwerpen.,. nr 2, !0 LXV1 .... fQiiXXIIv0• 
. -· J . ··- .- . ·-· .. --··· ,., ·'-' ·.- . . ,-.,, 

(2) P. GOETSCE:ALOKX, o.o.:) blZc. 64-66. 



dan ze liete.n ui tschi~nen •. Set wal! vooJ:>al dank: zij de tussen 

kornet van .r~dder lu'nold ve . .n. oraeyenhe~, .heer van Gr,obb.end.onk, 

dat de Kattlliz~ra d.e arnortizatie verkmge.n (l). 

In de löe eeuw zetten de Kartuizera hun expansJepol:t 

t1ek:. op het.l{iel in Aög grotere lllate ve.rde.r.ln l,.4l,O kçohten 

zij van. Wouter tander List ook. de andere helft der h~erlijlt 

he;i,.à voór een bedrag van 600 ~onen (2:). Hierdoor hadden de 

~artuizets opuieu.w feodale verplichtingen ~egena d,e hertog 

en ze v:roegén dan ook in 14.J:.3 de ame>rtizat.1.è van de tweeoe 

llelf't de.t' heerJ.ijltheid ! Ditm.aa.;L steunden ze hun verzoek op 

hµn arme ataat en op het feit dat de andere helft. geamcfti 

zeerd was ($). Her~og Antoon. van 13oll!'gondië1 verleende han 

àe a.111ortiz.atie, weJ..ke dê Kartuizers. îi:l .he t vervolg do.or e Lke 
nieu.vye voz;st lieten betltracht:Lgen (4) .• 

.Aldua ve.zolt.r$f.hen ~iJ t.rapsgeWj,jze de geh$l.e heerlij~h.eid 

van het Kiel met hoge, mi.dde'.1.e en lage Juriadi<rtie. Ze had 

den een eigen 1:1ohe_penbanlt met mei.~r en laten, wier akten wer..., 

den bezegel.d me.t het zegel van het k:J.()Pster ·• Versghillend~. 

laten war en evet).Wel .nog zee~ .jons. en k~nden het ouds land- 

(J.) B.,A.A., K:A.,Fonds l{art:~J:;ie~, nr 22, 1:0 l.3~A t'*J)ominu$ 
Arno:l,dua. de O.ra.e;r~nhem'; milea, •• ~irnpetravi t aiuortiza ... 
tionem aplilll du.eem (le rnedietat~ dominli de tyel .u 

(2) R.A.A.,K • .A.;Fonds 'Krurt "..A,n,twerpEHl, nr 2, f° Clv0A. :~Item 
anno lJomini M°COC0°:X:0 e111.im.ua erga à ominu.m Woute.r1,1m van 
del' List inediam partem domirdi de Y:yel ••• pro 600 eoronia .11 

(3) Ibid•i 

(4) lbid~, nr 12. 

L 
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:reoht: niet. Daaz om gaX :ae .·hertog in 1433 aan dë Kartlli.ze~a 

de töE3lating om uit,.de 28 l.ati;m. van. het K.iel a.e .7 b.eate µ:Lt 

te k;.i.ezen, dié aamen met de meia:t' be.t gehele l:led~ijf' zouden 

hebben van e.:rven en onterven, en. vonpiasen zouden vellen 

in dergelij~e zaken (1)• 

· :aracht de heerl:ijk.b.eicl ç1at;1 · de I{'artu:i.ze:ra al.lerlai voor 

delen, zij 'be.tok.ltende. hen ook:. herhaaldeli~ k:. moeilijlthed en, 
'.Dit «e« onder meer het· geval in de ja.t'en 1428-1430. In äeze 

tijd ver1uinderde de waarûe van de grote in bala,ngrij lt.e mat e (2) , . . . 

De ëijnzen. die de latert van het lCiel jaa.rliJks moeate~ be ... 

talen, waren in de Jtenteboelr.en opgetekend in oude grotenï 

maar moesten in nieuwe groten betaald wördeHt" In 1428 nae! 
de eude Bl" ote in de stad een waarde. van :;. nieuwe groten. . 

Jle Kartuizers rek.en.den voor de oude grote evenwel 4 nieuwe 

groten, zoàls ook. de :rentmeeste~ van de be.rtog van :Brabant. 
De la_ten beltl.oegen zio:h biel' Qvei, 1:lij de stada overheid ib.. 

Wilden geen reoJ.1,t meer ap.?teltén~·- ·trf ·tl.3'ö 'Wê~d (fe èude g~ote . . 

do.or d~ Kartuizers getekend. OP 5 ti:i.euw.Et groten, terwijl; h1.j 

in de a,tao nog ateeda de· waarde 'f~n 5 nie-uwe ,groten had •. 

0.Pnieuw dedèn de laten hun JJ.ek.:l,ag bij de stadeoverheid. De 

tartlliz.ers belool<ten hen dat zi~ ai., wat ze naar: hun mtUl.ing 

te veel 'betaal<len, z ouden teruggèv~n, indien ze he~ l:'e.9hl 

(l) R .A .A. • . ll.!.1.Ponàs ~art .• Antwer:een, · nr 12, :f'0 3vQ-5. 

(2) F. l?IUMS; Gesohiedenis ,van het Kiel, bl.z. 31. 
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aan hun 1ca.nt hadden (1)1• · :Oi.t waa evenwel nie-t het geval., 

want in J.433 bepaalde de l:i.e.:t'tog dat de Kartuizers van, hun 
~enten en oijnzen O.P · het Kiel· voor de; ttu.de gl"ote evenYeà 

zouden ontvangen. als (ie hertog zelf (2). · 

De K'.àrtuize.rs waren e:r ook steeds op uit de l'.'ust en 

de stilte rond hun klooster te bewaJ:1en. Dit hraQb,~ ook weer 

rnoe.1.liJ ltheden ID.ede, vooral à c,foI' de ateed a groter wordende · 
bloei à er Antwe:cpae haven. ln 1'*27 waren de Burohtena.ren 
begonnen met b.et lad1,H'i. en loaaen van eoh'epen Op de Soheldf;i 

achter het klooate.r der Kartuizers. lnl430 leguen ze er 

zelfs een veel:' aan om het versohepe,n.ec van goede.ren te ver 

gem.akk.eli~ken ~ ])it atui"ttè op 1te.rzei; van de Kartui~etts; die; 

beroep dtlden op he1; stadsbestuur. Ze ve~lang<len de toeJ.a .•. 

ting om. de Wf;g. tussen de Schelde en. hun itloostél' ~ te slui 

ten i, JJit Wè,td e'Venwal. niet volled.ig tQe~eataa.n r er werd 

wel ve.rlioden ei inet :paard en k.ar te .r:i.jd.en, maar er bleef 

e en veatpad voor een maa. te VQei fïJf te paa.rd (3). 

0-nde.rtu:ssen k.oontèll. àe îfa.r"tîui~er• op het Kiel vele goe 

deren bi~. Voor vele aá.tikopen zijn er evenwel geen sehepèn- 

(2) Ibid., n.r l.2,. t0 5 c. "., •. aoe willen Wij dat die 'VOèl:'s" 
relig:ieliaè ~el~n hebOen ende ont:f'aen van hueren l'.'eP.ten 
·ençle ct}µ~neen voe.re den ouden groèten alsoe vele ~la wij 
ende die sm.ale heer en v , .'1 

·····-·· ·-----··------ 
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brieven, daa.r de.l:toopgeaohiedde binnen "de vrijheid" der 

Kru;"tuize.re (;l.)·. Rond J..460 hadden de Kartuizers op hèt Kiel 

ongeveer 50 bunder en 10 geU'leten in land en bQs" liet groot 

ste gedeelte hiervan werd -qerhu.urd (2). Nadien we.rden nog 

slechts weinige goederen en i-enten o,p het I(iel bijgeltooht. 

Sleohta in 1528 werd nog een belangrijk.& aankoop gedaan. 

De Ka.rtuize.rs k,oohten, alsdan 'Van Sint · Miohielsabdi~ 1 bun 

der Land, gelegen VOOll' de ,PQO.i't van hun k.loóa.te,r (3) • Qm 

qeza gx:onden te· betalen hadd en ze eqhter· 2~1/2 gemeten land 

in ieel.a:nd llloeten verkopen (4). In deze tijd hadden de Kart. 

:i.tnwers 1•eeds te kampen tllet erge :financiële inoeilijkhèden, die 

nog van jaar tot j~r tOEHtálIH:Hl (5).. :tn 1540 wa.s de toestand 

zozeer veraleoht dat ze beiilot·en de heerli~kheid van het 

Kiel tegen gunstige voo:rwaa.rd~n aan de stad Antwe:r,pe.n te 

ver~o:tien, teme€~ daar haar oprr.rengat in verhoud.ing tot de 

ande:ce h:ron.nen van ink.ocnaten zee:r ~er;in_g was .tn apr.tl l.540 

gat het gene~aal .•. kapitiiel. de "tïoi:3latin& tot de ve:r;koöp .. , die 

na vetaèhillend e vooraigaande · be,aprekingen op ~O ncrvenü,er 

(l) lLA • .i\.; K"A., Fótid:a Kart .A.ntvt~rp~p, nr 15, f0 5 :."• •• ende 
otndat. aldu.a binnen onsei Vl;'iheit ea gheaoiet, ao en sijn- 

. . . . . . . . . " . ' . . del' gheen ac~penbrievé~ af. · 

(2) Ibid • , nr 15, f°- 5 .... l4:v0 • 

(3) R • .A"J:.,K •. A,2 F'.onda•Kart.li~ei:., nr 23, f065-66. 

(4) Ibid IJ' nr 23~ ;t'06Bv0-63v0• 

(5) 0:f'r int'ra1 bl: .• 77' en,v;lg •• 



van hetzelfde jaar de!itiitief geregeld werd. Voor een· be ... 

d r-ag Vall. l .ooo ICatolu.sgulden, dat dool' de Kartuizers werd 
aangewend om. hun schulden te betalen, -ve;rltoch:ten · i;i~ · aan 

de stad A.ntwe~pen de heerlijkheid, èiie op dat ogenblik. 

ja~lij ka 2 · l.b. en 16 a. Braba.11ts, en 39 veer telen haver 

o,pQra.cht. lJe voornaamste voo:rwaa:rcle wa,s dat z;i;i geen oijn 

zeit zoQden meeten betalEln voo.r·hun bezittingen op b,et J?Jj.el. 

Verder werd onder meer :nog be_paald dat de Kartuizers· bomen 

è.OUden mogen planten op de straten vooi hun bezittingen; 

dat ze ten allèn tijde een wind01ol.e~1 zouden mogen op.rio.n.ten, 

~onder· de stad iets: te moetèn betalen; dat ze zouden v,:,iJ 

zi~n van acci·jnzen op brood, t.l.lrt, w:.i~n, bier· en dergèl.i;l te; 

à i.ngen m~ar, die ze "toor hen .zelf',. voor hun vrienden en gasten 

$OU~eti, nodig hebben; dat .de :atad hen steeds zal bescherinen. 

()lll. de rust van llet klooster te bew::1l.'en, werd bepaald dat· 

e;r in. de nab:i~heià van het ltloo~ter geen aiiada<i:1.geJ;'a 01.G)ehten 

opgell.angèn w.o;rden, of doelen opgesteld I en dat· e» geen !:taai 

en moehten gebouwd worden o:f aohepen gelost an gelaöeh aan 

de ac,horren, d;i.e aohter ~et klóoeter las;an (l.). 

Il .• !!!!!!~!Î!!-!!!2!!!;i~!!~!i-ÏS.J.!t .. !fül_!!E! • 
In de löop der l6e èeu.w hadden de Kartu.iz~ra ll1e, ·grote 

f:tnan~iêle moeilîjkh.eaên te lcatllpen. Wellicht vinden ziJ ten 

i. 
L 
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dele hun oorsprong in de arn.ortizatiegelden, ai~ de vorsten 

in l475 en 1515 voor de laatst verworven bezittingen óP 

eistèn (l). Welk bedrag de Kartuizers hiervoor tnoestéh be- 

talen is evenwel niet hekend , daar gegevens dienaange.anéie 

ontbreken. 

In 152;1.. vertoonde de hela.na dar än ... en uitgaven een 

klein telt.ort• In de vólgende jaren gingen de jaarlijkae te,.. 

k.orten in, ii.~na. ateeda atijgènd l:i.jn en be~e;i.~ten i.n 1527 

een bedrag van 400 p,cmd :Bra.b. c2i. Qm de:te aQhulo af' te 

betalen werden in a at jaar erf.renteo,n .. ,verl.tocht- .voor een öe 

dtag ·van 1200 pond (3). llit 1nooht evenwel niet llaten, want 

het ~aar daa.î:'op, in 1328, was er weet'om. een tel:to:rt van 200 1 

pol'.l.d. 

(J.) R. ICOEREERlOHt Le$ (lJ;"_oits d,e la mainrno~te. dans les Fa.y:!:î- 
:Baa c.atholigues_, Blz. -4;3 .•• 4e,. · 

(2) 

(3) 

Qverzioht de.r telc.<>rten voo:c de ;làren l52l.-1B3l• t)ntle~nd 
aan R.A.A~. K • .A.,.Fonaa Ka.tir.Ii1e.r, n'.I:' 2:, liaa~e 5.• dl 2, 
fQ 1 ~ 2v0~ . - . . .. 

l52l. : 12 lb. 
l.522 
1023 
152~ 
1525 
1526 
1527 
1528 
1529 
1530 
1531 

18 lb. 
.222 i~. 

5 lb. 
128 l.b. 
40Ö lb~ 
200 lb. 
283 lh. 
l8Ö lb. 
263 lh• 

¼ a • 
'l.5 ij. 
1& $, 
2 $ •. 
l.6 s. 

ö a. 
8 $. 

J.9 $. 

4 
è . P·· 
ll l/2 p. e 1/2 p._ 
6 p:. 
3 

p • 

.P. 

6 p. 
3 p. ao l/2 p./ 

9 m. 
lJ. m. 

ll m. 

8 m.. 

!bid•; nr 2, l,iaaee 5, dl. 2. !0 3 i "1'. fl om dé soult 
vancten ~ae;J:"~ XXVII te betalen h~bben w:ij ons moe~en 
g.révereu ende onse goede belasten van 300 guldëti erf- 
rente, vwere welctl.t~ wij ontfangen hebben de aott1me van 
1200 J,.b.0 
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De oorzaten van deze toenemende aohulden vbbf 1527 zijn 

w.el.lioht de hoge.rgenoernde arnort:îzatiegël.dan. \tanaf 1527 vin 

den zij hun ootspróng in de beJ.asti_ngen en vooral in de na •.. 

tuur.rampen die het Soheldebek.k.en teisterden.. tn 15'27 had de 

apringvloéd talrijke polders ondel' water e;ezet, daar zij 

nog onvoldoende door dijk:en we.rà&n beachei'tnd. Hièrdoor had 

dén de, Kartuiz.efe glfote aohade geleden vooral in zeeland 
en wexiden ze.gedwongen tot het heratel.len en verho&en der 

dij~en iA llobQk.en, Au,atl'uèel en zeeland,· :Dit noopte hen 

tot g;c;ote uitga\'en. ln l5Zc9 01oeaten zij bc;vendie:n nog 200 ).b. 

:ara.banta betalen om de aa);ortizatie van hun bezittingen in 

ieel.and te verk.rijgen. J.:p. 1530 werd zeeland cloor een nieuwe1 

g.rote overst.rominga.t'amp geteisterd, die de vro.chten van al 

la gêleverdé inapanni,ngen om het land op het water te her 

overen:, ópnieuw: "larni.etigde. Vetmite dé l{artuizers zioh na 

de eerste ovexf.'lt~oming .reeda zeer zwaar met eahulden hfl.oden 

belas~, .. :nadden ze niet me.er de ra.:i.ddelen om het O-'Vé.t'at.t'oomde 

lanc;l op hel water terug te w:Lnnen. Niet mi.nde.t ëan _$9 &ern~ 

t~n land gingen aldua ve:rl.6l'en. Al.la '\tl' oeger gedane uitgaven 

voor de aank._oop van het laa.d, •oor de am.ortizatie.en bedi~ 

k:ingswet·këA waren teve~geèf ili geweea:t, #1 t alles be.roltk:enà e 
,1) 

de Kartu.iiers een eo.hade van bijna ~ ,000 l.b. Bra.b. · (l) ~. . . 

Tenslotte moesten z:i.;l nog g~ote' liitgäv'êri d oen om de èChorren 

·-~-·~- .. 
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achter het ltl.oo~ter te :l1esQhermen tegen het water der Sohel 

ae" Deze werk.en. konden niet uitgesteld worden. Indien zij 

de schor.ren opgaven, zou. he.t water spoedig de muren van 

het ls:,looater be.reik.en; wat . nog grotere schade zou vetoor- 

z~k.en (l) . 
In 1533 kreeg Karel. V van de :aa~e de tQelating cnn een 

. .• '.. ,, • / •. . ... ,.' h'°, ·" ,. . • • • '·' , ..• ·'." •••• ,~ •• .,...... ' 

belaating op h,et kapitaal te heff.en op allia bezitting~n 

der geeatelijkh~id. D.i.t betelténd~ voor St Kathax:inaklooater 

~en nieuwe l"'t9.lll:P. WiJ zend op d,e grote teg-enelagen, die .~e 

de voorga~nde jaren hadden ontmoet. vroegen de Ka:rtu:Lzera 

V'l:lijgesteld ~e wo~den van d.e bel,.a.,etin.g. Jnd;ien zij t poll 

m.µeaten beta.len, zouden zij verpliol:rt Z:i.jn, zegden z.e, hei-1 

l.ie;e vaten en kostbaarheden van de k.erlt t~ verkopen, want 

zij mochten uiet ui.tgaan om te 'b:e<lelen zoals an.dere orden(2.). 

Hun ottingend ve.rzoett, was eeh;te.r· v.ruchte.looa, want zij moesten 

tooh. b_elasting 1:Jetalen (3:)., 

(l) R11A.A., K.A •• Fcmds Kax't·· .. Liet:-. nr 2, liaeàe,5j dJ. i. !0 z,. . . . - . . . ·. . . .... , ... , . 

(2) a:.A.A., lÇ.J(..,!'ond@ K~f.tiê~~ nt' ~. lia~a~· 5, dl 2, f0 41 
"" •, inoi:en dat W;i.J .illo~ten eon.tribueren ènde t)'we gra 
aien niet en g(ftl.t:µyk:èJ>.1 wellr.e ons nochtans· van node es, 
~en~emërokt dat Wij niet vutgaen en. mogen om.den ooat 
té rn.endioeren; ~- ••. aoe su.ld.i on~ . clae.r d11ere eompe.J.le.ren 
te · veroo_pen vaaa aánc,'to.~Li et olenodia EHtèleaia, want 
ande.ra en weten Wij gheen middel~. · 

(3) Ibid., nr 2,. lias$e ó; dl l. t0 2-v~. 

'-·-·--· 
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ln l.537 werden aa.ti de K'artUizera optiieuw, b·eJ..astingen 

ópgel.egd vo~r alle bez;i ttingen1 ge1.egen in het bisdom Ka 

rnetijk:.. Opnieuw ver.zochten zij om vrijstelling (l). Ifot 

mocht evenwel niet baten en ziJ · werden aangeslagen tot e·en 

subsidie·. van · 882 K:a.rol .'guld en , · Na lang bidden en sme~en, ver 

ltregen ze to~h een vel'mindering van zH2 B;aroî .gulden (2). 

Om de ve:Le ao.hulden en de belaatingen te betalen bleef 

êl' de Kutuizers niets andéra·over dan de heerlijkhëid van 

het Kiel aan de stad Antwerpen te verkopen voor een bed.rag 

van J. "000 Ka17ol. gulden (3). Wellicht we;uden rnet dez'e a om 

dè voornaa.mate schulden afbetaald eri hoopten de Kartuizel:'a 

dat a,l.le geldelijl:te tnoeili.jKl:leden àe:f'initief voorb:1j warén; 

De ve:rniet!ging der ltartuis. op 26 juli l5t2 zou evenwel alle 
vroegere tegenslagen in gtote tn.a:te o-vel'tref:t'en (4). 

(1) B.A • .A., K~A.,Fonda Kart.Lier, n,r 2, l:i.aase 5, dl. l.. 

(2) S • .A • .A., .f.onds Kart;, .:Proo~asel'l., 7 m.a~t 154:7. 

(3) R,~ .• A:·., t.A.1. Fenda l®t.Liel't nr 23, !0 55-v:0 t"•'•• 
m:t.ts der som.me.n van duysent Katrol. guloenen 'ee na ••• 
die bij hen '\i'Oorta liij.n bek.eert ~nde beleyt ind$n· 
nootelicken sohu kd en ende lasten des voirs .goidshuye ••• " 

f: 

l 



l:tl9oaterbouw. 

.Af'ge.zien van ij:,le:ine ve:rsèhillt:t.n, ciie meestal te wijten 

zijn aan de geateldheià van b.èt tet-rèin en de beschik:bax'e 

grond.,, werden de meeste Kartµizelo'klooetera op. bijna dezt:tl:f' 

d& Wij ze .opgericht •. 
,·· . . .. 

. l.19.nd een gtoot · vie.rka.utevmièJ~en_p;J.ein werden de. oelJ.,n 

der monnik.en opgericht, die onderling Vtlrbonden ti~n door 

een galerij of pandgang •. Dit deel van he·t klooste.i- noemde 

men het g~ote .R~n<l of m.ag.n~ Galiléa.~ 
])E:;ar.ttaast Olill."ingéhm dé,- gemeêmiéhappelij lr.e gebouwen ;: 

ke.rlt, saoristiJ, .refter l. keu.Ic.en, kapi tt.al en gas t~11ltq.LO.er, 

een klêi,n slot, p~l!'a Gali~ea $f aol,.J.og.t:tiU:IIl senoernd, dat 

verbinding gee:t't met het g.Jot~ _panel. :$Ui ten dit g;eh:,eel 

vindt lllèlt gewoonliJk. ook nog een brouwerij, bewaarpla.ateen 

en dergel:L;lk.e lllÈH;li' o 

Ben Kartuize.tltloo1:r\er u:watn gewoottl.i;.1 k niet ineens iot 

stand. 
,. :1 ·• ' :a1~ de sti<:îht;i.ng werd mea.stal aleohta een ge<Ieelte der 

Oel1eri en getileeP,a'Qhappeli~k,e geboûWèJ:l Q}?8E!;t'10hl o, ll'e ~).QOatel" 

bOUW Vf-8.$. immei'S -a:fha:nlte;Li~ k van de !i.t:u:1noiijle bij drage;n der 

atiohtera en wel<loettérs · (l). Het zett gan ooit vele· ja.ven 

(l) H .J .J. S0Jl0LT1Ui8, ·• llê' voorma;I.1.ge .K~ttlli~erttlooate~s .· hier 
te la.ncle. IIu:n bquw en iïll.".1.ohting, :in .Ret Gilde boeit, :XX:1Il, hl~. ;53;...$7. .. . . . . . . . .... . . . . . ... · ... 



duren vooral.eer de Kartuis geheel voltoo.id was • 

Er is geen afbeelding bewaard van het ],{;artuizerklooater op 

het lCiè:l.. l\/llnde.r visµel,e ge.gei/ens zullen dua moet·en vól.-· 

staan (1) ~- Men. vindt hen in enkele oerkenden, en vooral · 
in de lij sten der weldoeners. I1e m.eeate gegevene uit: d.eze 

lij aten echter kan .men bij gebrek aan data, ale.ohts. sit11e- . ' . . . ' . ' ' 

:rèn vbbr of na 1410• · al naa.rgél~ng men hen in: d e eerste· of 

in de tweede lijst ontrnoet o. 

A. Het·te.rrein 
. •... ...•.•..... -.--------~~-.... . 

. Geourend~ v-ersohe:idenê jaren; aldus oe· 1.tronielf vari 
P • .U6o:fl.ánd, We2'd ·de pl-aata, · waàr het k.looate:c zo~ gebou.wd 

wo.rdên, bi~ hàoht helcler vè.rliöh't (2). Dit oliehé w-erd 
eehtêt oibk ge\J~u.ik.t · door d$ lt:roni~ltschl'iJvers. van l!erne (3) 

én Sóheut (4) en Utrecht ·(5). 

(l) A:fbêel<lingeri van ·tèartuizerklooei;e1~a 'vin;Jt mep bi~· .E ~ · 
Y4N iVSN, Louvai13 PJ-onumentaJ.e, blz. 256; H.J ,J. seh.ol,tana, 

· ,o ~c .,. blz. 34; $tl A .R. A ., Ke;~te~ en pl.~.p.nen, p..r .9'33 •. 

(2) T" :PETREIUS~ :e·. ·. Dorlandi' öhrohicon Q,attll,aiense, biz, 312·. 
. . ·.··· .... ·' .··· f .·. ·, ,.· .·· ' ..... '·· .. ·' . ; .· ; . . . . ; . 

(3). ]l. :t.AMALLE, :La: 6'hroti1g~e de 'La Jiha~·treuse. <lé' H~ririn·e-lez- 
itt5h:L,en, . b.lz. lQ. 

1 
• . : · ·. · 

(4) A" J?:lL; Een geeohiedenis van ·.het K'a:rti:cJ.z;e~convent Q.L. 
Vrouwe van G.t'at1.e1 te Soneu.t en. bitinen Bru.se8l, · blz. 23. 

? - . ·- .. ' ' ' ' ' . . - . ' . 

( 5) I. YANHASSEiiT ~ Het Neo.roJ.ogium. va~ het JCa.rt~i~erltlooater 
Nieuwl:i.cht . of . B,lpe1ttend&e,l buit én Utreeht, · in H .,{VJ .E: .. G .. , n, blz .);31~ . .. . . . . .. ·. · .. •.••·.· . · . 

L" 
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De lt1elae l{ar'tui1 :w:erö gebouwd ten Westen·. van· de oude 

kapell! niet ve.r van de Sohelcle, tip dé helling van een der 
zuidelijke ûitlopers aan dë hoogte van Kronemburg, waat"op 

in het begin der l4e eeu.w de nieu.we stadswallen werden ge- 

bouwd. (lJ. Zö waa er vt>b.r cle. _poort een ltlein heuvel 'tje ~2) 

terYlijl aohter het .~l0ê~;rte.t' heii terrein verde-i:· a:fdaalàe naar 

lletî b.roelc van liobolt,n (5). liet !tl~oster lag niet ver bui ten 

de 111uren der at ad, he tgèen. in 1542 de oo.rzaak zou w:orden van 

zijn vernietigi!l6• 

:Uit gebiëd l.ag voor de aan~oma:t der Kartuizers, nog 

voor het grootste gedeelte braak.. Voo~ de meeste gronden 

öie in l.383 aan de H:a+tuia t oeàehoorden; m.oeaten geen t:i~n-1 

den betaald worderi; ollldai; ze voor hun aankoll'l..st nog.niet be 

werkt wa.ten (4)~ Men m.ag dan ook -verondere-tellendat er 

op dit de-el van het X:iel tegèn dEl Sohelàe nog niet veel volk 

woonde. 

van een wtuàl$,, :daar het aan dQ voorwaarden, d.ie tn de eta 

tt1.1ïen det o_rde waren vastg~le$4, beantwoordde (5). 

(l) F~ P:RlMS, J'ae, oors,Pl;'ona van liet Kiel, ijl Antwerpienaia, 
_ lJl27, blz.· 3~37·. · · ' ·· · · · · ·. · · · ··· · ·· · ·· · · 

(2) E • ..A .• A., Pond1.1 Jtart, Aatwer:een, nr 14, :f'.0 8Çl'" · ;". •-• u.°' 
l)l'edieti f1:atree fir!U.ire .Posaunt tnontioulUJn; .qui est 
a.n:te po;~am m.onastêru.tt .,i.· 

(3) B ~ A.A", K; • .A ., loada Kat.'t , Li.er, n.r 23, f0 56 f " • • • de 
atra:te van fiU.tlien g~.1dshuyse ende berghe af tot aend e 
et.rata, loopende ..•• nç1. ·a~neeQ. van I!obok:en ••• " 
'.R .A ~A. ,K •.. A ,!Onda 1Ca..J:1t • .AntwJ.nr 2, t0 LXXI.Vv0 en vl.g" 

. -··. - --··· --·· .. -···· -·--·. ·-·····-· ... - .. 

Stat~ta. orqin.ia _Gartusi.ena:i.a, Novtt Statuta, Pars rr,o .v: 
"Statuimua ut nu.lla Ooo.1ua reo1piatut, •• nisi in loco habili 
et honesto ae a habitatione, hominu.m deliite segregato •• " 

(4) 
(5) 

··-··· -··-. -·-·- 
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Spoedig ble.ek'. eehtel." dat àe na.üi.;lne:id van Antwerpen 

gevaren inhield voor de a.fzondel'itl.$ der rnonnil.tèn~ In 1336, 

bij de vaststelling van de grenzen binnen dewelltë·dê mon~ 

nitten met toelating van de priolf Jnoohten wandà~n, werd reeda 

o_p dit gevaar gewezen, en w~rcl de.raad gegeven h!ln niet te 

d:l.ltWijl...s in ~e rioht:tng van .Antwerpen te laten gaan (l.). In 

1423 zou het to~rneel verbo.den worden (2). 

B,. !!!l ... S!~l2-2!!!i• 
lnd ien op 24 111aar't l.324 (N .:$.) de e~ra-te prior en de 

inonn:iJten op het Kiel a:~nk.wamen (3), dan vexond{.iratêl t. di't 

dat er op dà"ti ogenblik. reed$ enkele gebouwen Watèn opg~troki 

lten 'tfoor de 5 (l:f 6 in.onnik:en, die bi, de aanvang van d$ Kar 
tuis op het Kiel vertoefden (4). Welli()ht waren da't maar 

voorlopige gebouwe,x1" en werd er ee:t'at na het ver4:rag met 

het kapittel. aan de de:f:1..nttieve bouw van aellen en a~de.re 

gtbouwe.:n begonnen. Wanneer ~uist de bouw, de» tellen werd 

(l) R ~.A .A., lLA ., Jonde l{ru;,t. MtW~rptln, nt l.4, ;te 80 ·S 
"00n$uJ..ittl~S... t~lll ,Pl'tiptel" v:l.lle _p.ttopingui tatem, tuw. 
p.r('.)_pte» popul1 con:f 1.1.lëntiam, ne p~io~ eos ver-sua Vil- 
lam ni$i mödicu.in ••• 1re pe.rmi ttat 1 ••• , et etiam p)l'ovi 
deat sibi prior ut propt~r oiausae predietaa di,ot:I.. exi- 
tu.a lîaro :f ia..ttt ·" · 

(2,) lbid .,nr l.4, 80v"> , " ••• partem epa~iaaen.ti antiqui qu.i 
aupra Scaldaw. tendi t ver(l~s oppidum .An.twerpie,. •.• prop" 
t,e.r horoinu.m f.rèqueht1am, •• w.onaohia interdioimua.tt · 

(3) R.A.A .. , Fonds Kart •Liet, n~ 22, f0 130.A.. 
(4) lbid ., nr 22, :f0 158 Jn " ••• quia in in:ttio domus hu.jus 

5 ~•i 5 fratre•~··" 

------------------·-·-·-------- --··-- ·----· 
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:tngeze~, 1.s ui.et ~aet te stellen. Mogelijk, wa.17en et ,teade 

enk:elê o,pgeriaht. wannee.lZ op 2g april l:325 het lte:rk.hof l'.'ê)nd 

de k.a_pel werd gewijd (t).· ln êlé telt.at die deze wijding ver 

haaltf wordt verrneldda.t er ron~ het graapleint~e oellen 

atonaen. Ilet is evenwel m.ogelijk..dat ae schrijver, die daze 

te kat ee:rat in de tweede h~l:ft de;i, l5e eeuw opatel,.de, de 

toestand weergaf', zoals bij op dat ogenblik:; waa , 

ln elk. geval was rnan ~ëe<;l a aan de bou.w der cellen be 

gonnen Vbbr 18 Juli ,1326. Op öte dag immers sqhonlf. 'Kriati 

n~ van de~·Dil:f aan haar neef1 de J{artuizer Jan ván Sand.. 

v.liet een atu~ land, om zi'jn öel te voltooien(~)Enk~le 111aan 

den nadiep o,p 3,3 novew.ber 1326 wordt be.vestigd (lat d$ bouw 1 

van het ltl0oatet' .reeds ia inge~et (:;;). ln de ee~ate jat"~n 
. . .. .. L ,1,,ht 

del:.' vestiging op het Kiel werden er welf.tt.La een zevental oel- 

len opgericht" de cel van Jan van. Zandvcliet rnedege.rekend. 

Het was eohte.r niet voldQende dat fll,etl aellen bou:wcäe, 

rt.ij m.oe1aten. ook. ijedoteer<I worden. voor tlke c,el. pioes1 er 

een ltapi taal tei besohilc.iting ges,teld wotden dat dienclë tot 
blijvend on(:ferhçud van de ro.q;nnik, die in di~ oel. w-oona:• (4). 
(l) H.A.A., t{ •. A.~.-Fond11 Kar~,. t1e.t", ~ 22, f0 130A; ·"··· et 

v,1am. 4u,a itu.~ a~· dicta oape"îla a<I Qellas ae eticun am 
bitum sive quadzungukum et pr•telltun oell:Le oirou.moinc- 
tu.m ••• " · · · 

(2) 

{3) 

R .A .! ., î{ • ..l\. ., llegdf;I l(art .A,gtwer12en, nr 14 t t0 l15v0 ; 
''Voert so ·gaf· de sel.vèr~ ono!rouwe Keratine ••• llroder Janne 
van iantvl::Le~'8t den ohài'.t_roos, ho;en neve , ai;ln aelle. 
111edé te vol.inakene,. een gb.em.et lants ••• " 
.I~ DIERCXSRNS; Antverp,ia.1 Chl'isi,C) n~a®~ et 5Aescerts:,dl II, blz. 2~9. · · · · · · · · · · · · ·· · · · · 

(4) H .J "J " SCUOLTBNS, o • o., blz. 40 • 
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Voor dtze dotatie <l$.'.t' ael'ate oeLl..en zo.rgd~n waaraehijXJ.lijlr 

· de tal..ri~lte waldoene:re. Een dèt' eerst$h Wáa riddé~ Niklaas 

van Dewrna, die een som van , pond gtöten achönJt (1). De' 

oel van Jan van Zandvliet we:rö well.i<lht gedoteerçl a oor zijn 
oudérs,-die een erfrente achcnken van 12 gtotën an 3 111udde 

:rogge, ën een aolii van 20 p~nd (2). 

Een al te gioot aan.de$l in d~ be,u.w der oeller>. w:e.rèl 

doo.r Iie C:outeulx aan. l!endrilt li$llewagen toegeltena" M$t het 

g<¼ld dat d~ze op zijn a.te.rfbed aan de iartuizere •ohonlt, 

zou het gr:potate · deel de#' cellen opgeri.öht zijn (;s) .• .J.Ji't. 
' ' ,. 

i.s ~ohte.r fe,l. °'erûrev~n. In werkelijkheid Wërd al,eo.hts een 
oel d.oor l!endrilt Rellewagen bek.ostigd ·• Daarvoor gat hiä 

vi,:f pond(¼) • 
Rond 1590 wërd et na,;;st de kerlt een del. gebouwd 'döo~ 

toedoen van de .. heet van Gaeabelte, J?u.tte 11ni Stri~en. lleze, . 

c.el. werd lflein Gaeabeek: genoem~ ~ ne~elfde heer liet ook . 

het groot .hilis van Gaeabee~ optimmeren (5). Welk; (je llestem- 

(:L) R •. A.A" ¼:.A.,]\e>r:1da Ka:ctÏAntwetEeA, M 2. :!". OX~l.ll A 1 
0Nioola.u.à dé Dörne, 'tn:L~eia; ce.ntul~t nobia in p.:d.lila :fun- 
da:\im:n., 4" lb <\ gros111 •'' · · 

(2) l;ttiçl • , . nr :a; t*· axurxv0 ;8 l '.tfJäc;obu,e f:iliü~ Miab,aelia, 
qu.! (!(!dit nobia· 12 grosa. et 3 (llád:Loloa sil:l:ginis' annua- 
tim ~ :rte1a ·:1.n ,PQnia~ go J.b •• " 

(5) o. t;F; OOU~W.-PX, 1u1na:les oröinis qartu.l!iena.ie_, ai V,'blz 170. 
{4) B.A.A., lC.A.;FonQaFa.rt.Mtw~rpetn, nl" 2, t°' Q4UJX)l; 

" ••• et. deQi t. 5~l.b. p.1H> óelle. fa.oienda ." · ·_. 
(o) E ~A ·A., K hA.. Fop,qa Kal:'t .Liet, 11r Z.2, :f O 133 » -~ ":Dominus 

de Ga;esl:ielte; roile·e, t«:i:t f:Ler:t inagna-m.. dom.um de Gaeabeke 
et oe'l.J"a1r1 j11~a. e<lolea:tarn, qû.è diëJ.ttu.r Cleyne _ Gaeeoelte" o 

... , ------· •... --- -·----·· ····-·-· - ····---- . ·- - - . 
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min.g waa van èlit gebouw:: is n:i.et dt;ti.del:Ljk.. op 15 oatober 

1390 zcn:.'gde hij_ ervoor dat zijn erf genamen geen aà.napraak 

kondèn raaken op al gebou.wan., die hij in de K'ar1uts had la- 

. ten timmeren. of nog zou laten maken (l). 

Vbbr l410 werqennog 5 oe~l.en opge.t"iëht" mwee-werden 

gebouwg en doteerd doo" Avezote, O~lvets, die hiei'\l'oor een 

eo111 van le pond sohpnk (2) ·~ J)e del'de eel werd door qe I<:a.r- . . 

tuiz;e~a opge~idht met hei rnaté:c.iaal van een huis ltat ge- 
aohonk.en werd ei ooi;- de vröu:W va~ lii!.t.laaa 6~ oonin1',, (3) ~. 

llez~ was welliont familie van de eonvera W:illem D.ec Çoni.nék; 

de zoon van Antwel:.'pse. açhepen A:rb.oltl De Oonin4k ~- 

Op l..4 juni 1409'., v~~r zijn in:Ji.1\eH,i•.·.>,1-11:-,,S:t, .... ~~~inà 

eohonlt genoeind.e Willem de eonin,nr. verac.he:i.dené goede_ren en 

rente. n om een oel te bouwell (4:). Hie:cv"or Wä.$ echter dé toe- . . . . ··-., . '. . 

van b.~t gen..ëraal-k.apittel .vereist, want hei; lit.loost~r beza:u 

oli~ltbaal1 reeds 12 cellen, het !na.J(iinttm dat normaal door de 

(l) 

(2) 

R ... ,A.A., K ·A ., Fonds Ka.l;'t. Antwerpen• n.r 14. f<> 83. 

lbi.d .,. nr 2, tt> OXXXI,lV~ A t: 0,Avezoeta; uxo.t1 oolvets, 
U:.n.qe h.élsd.niua X lb .gl'Qas ., de g,uibu.s :eue:rlln.t.. einpt;J;'. reddi- 
in;,.s è".G :f ac:te fuerunt due oel:L., ~" .- . . ' ' . 

(3) !bld ~,ni'. 2, fO'· OllJ!lVQ i. S ~J,leatt'ix;. U~Q,tt Jii<lQlai 
Regi.s ••• dedit ncib:ië ~o.llulll u.u.ain de qua :fe:c:lrnua aellam". 

. ,-··. ·- . ( 

(4) A • .l "M.,. Fon(ta l(ar1ïuizer.!_, Chartariuw.,. 14 juni· 1409, ert 
R • .A.A •. , IC.A~.·· Fond1;1.Kart .• An.twer12en,nr· l4:; :t• l08vQ.,_ 104v0• ·· ·· · · · ·· · ··· · · · · 

'' 

L
i., 

' 
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gene.taal ae t·oelating om. zoveel pel'sonen in dé otäe op te 
nèmen · ais et k.ond~n onderhouden worden (2). '.De oêl, dool' Wi.llem 

:De Oon1n~lt bek.oatigd, werd gebouwd naast de lclooateige'fange- 

11.is aan de i$.rk (3). 
OndeitµaSijU waè oolr. 'ae' pandgang gebouwd t die àe Cèll$n 

met d~ gemeensohappeli~k.e·gehouwen·vêibónd. Rij wç1a echter 

in verval geraald en w:erèl rond 1420 hersteld doot toëdoen 

van ridder Sngelbert van der Merkie.; .die,--hie~:vccnt 10û lQtonen 

sc;;hon\t.. l¼i.J dé lt.l.ooaterpoori liet hij bolt een groot gebouw 

oprio.liten dat enltele tiJd al.a brouwerij wet'd géb.l?tiik:t (4) . 

Aan hem waren de l[artuizJa een son, van 2 .400 k.ll'onen veraöhul 

digd; 0,P 20 okttober 1.ZO/werden er 1.800 terugbetaaJ..(1. ·De 

overblijvende 600 ~onen sphon~ liiJ aan cle Kttt.'tuizers (5). 

:Een belangri~k.ë aandeel in de Klooaterbou.w had ook lsa 

bel).a van ?öxtu.gal.1 d• vtotiw van hertog Philips de: G:oede. 

Z1;i t1eb.on~ vbt>r 1 april. 1-'i~, een som van 2 ii·OOó oi~deregul 

den.. w~armède QllQ~.t' meer 2 ,ê·•J.letl wetdën 9pge~ieb.t en; 'gfJdo..- 
·~~· 

(l) H .J .i. seaoLTKN·s, o ,o •. , b,l.z. 39. 
(2) 1:1\Ä.A., E:.A •• Fonds ltat't .Liel", ~· 22, .:f9 l.28 lU11 

.,. .f;Jön 
Qe<!.i o vobis ••.. gtlQd. ~f.Jiilë ee.r\ipul.o l<"êo:i;pe~e pateri ti.s ad 
0-1'd!nem tot per$onas; cum. l)qminu.s eas miae.t'i 1, quot de 
bonis d omus veatre oórnmcgt1. valeant sustentari •. ,, " 

(3) I\liél ., J1r @2, fo. l'34lLf "F:t'atè.r Wyl.hel.mua :De Oon,ino, 
\lÓP.Yèl.:$1).S 'QQqlUl:3 nu.jus ••• oon,atru:s:iil Qellam oontigUalil ear- 
oer:i. u~que eocleeiamn. · 

(,t;) R.A •. A.,K • .A.1 londa:Kart~Li.er, nr 22,_f0_l33:S,...l3<f:A :"Do 
mini.is E'.ngbertus de Merli'..al milea ~ ••. edUical'i\ domum pro;.. 
pe poxtam ub1 alim brascahatur ••• ltèm (cJ.edit) lOO fJ,\oo- 
ronas aemel _p.ro Galilea nostra :reparanda". 

(5) A.A .M., Fonds Kart., Charta:riu.m , ao oktober 1420"' 

-·--·-- .. ________ , , -·--- _,_, ·---------- 
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t-eerd. Deze ee Ll.en we.relen genurnmerd. met de letters· F"' .en V -,(1). 
De zelfde hartog:.1.n zou in de nieuwe :Kartuis te Scheut zor- 

gen voor de bouw vàn 5 oe'.llen e.n te <,oanay voor 2 cellen (2). 
Op het éiridë der l5e eeuw wellioht, werden nog 2 oellen Op- 

;, 

ge:t1ioht, Cel H werd gebouwd en gedoteerd .doot JaB.'par Roet.a- 

ger van Keulen, die: d aar vecn 700 gulden .gaf (3). Eep_. zelfde 

som ~aehonlten Ja.n·Crumbi:;ok en zijn vrouw voor de bouw van 

oel At( (4). 
Al.dus werd. op het einde <ler l5é eeuw een totaal van 

- 
l7 oellen bereikt. De (tallenbouw w.~ hiermede nog niet b,e-- 

eindigd. Uit een. verzoekachl"ift opgesteld tijdens het prio 

raat van l!ertnan van Sneelt (1504: ..•. 1517) blijkt dat nog 4 oel-· 

len we:r<len bi~g~bouwd" Eên hiervan kostte 300 Bi~-kgulden. 

Dit .bedrag k,wam,v.oori van de ve:rk.oop-pl!i·:·s, . .,vatt-50-bun,de» 

moer te Westdo.r.ne(bij Wuulil.twezel.), öie op 4 m.ei 1510 ac;tn de 

R~A~A.-, K.iA., Flbpda 1{~;1fi •. l,i,él', ,W 2~, :f0,~'2' ,. it.••• re- 
4:lpiaee pro ti.óbia J. 0.: ~tl$ milia equi tu.ni aureo,:-u;rn ••• que 
sumt1a .••• a.:ppl:,io,ata eat .aéJ,_ st:ruotlltatll duarum oellart11n, . 
quaruru .Pl:'1ma inti tu.latur •• ~ F., al tera ver e ~ •.• v.., ••• sed 

. et oert:i raddi tu.a perpetui ernpti ar,,.nt ad suate'11ïatio.nern 
dU.Ql'lltlli. relig1os oru;n ·" .. 

(2) R. LAJ14Am, ·o ~o ,.,. ~l~. 6~ .: 
. ,, 

(3) R.A.A.,K"A~,·,"londaKartu.ürnFs :t.ie,r, nr 22t f0 139 I; 
"Jaapar Boaiaget, oivea Oolonietu~ts, dedlt pro 8emel 
700 :f:'.).p,r" pro atruotu..ra et dotatione unius cellE'.ft aigna 
ta 1itera..u.i1 • 

(4) Ib!d ., n.r 22, !0 139 B ; tt,. .,.JQÀatinea Otulllbac.lt en Kateri 
~U$é<>t' liu.a, pro funda.t.1ane et etruoilu.ta uafus oelle, 
sig.naile 1i tera .A •• , ded e.runt eemE.fl 700 flor .• ,, · 

' ~. 
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heer van Nassau· werd.eti \,-e:rkocht. De chd.e andere ·telî~n wer 

den geb.ol.l.,Wd door i;oedoen van drie niet nader genoemde pei, .. 

klo.tl.e.o. (l). Men zou· van mening iti.:uw.eu zj_Jrt. dä.t twee van deze 
cel;Len door J'aepa.r ~oaiage.:r en Jan· QJ;umbaëll: werden· opge 

:rioht, Dit is noc,htans niet het geval.. Uit een vè.rzoek.$ohrift 

van li.533; 1:JJ,.i;j Kt .i,mrne:rs dat · &l . op da.t ogen,bJ.1.k 2:1 pellên wa- 

ren (2). 
W_e.rden al di~ Qel.len door tnonntlc.en {iew.onnd ? Hoeveel 

monnik.en er -vbbr l.BS~wa.ren, is biJ geb.reit aan gegevens, on 

mogelijk. na te gaan , Vol.ge,n$ het 1erzoe~sohri!t van l533. 

waren e:r' weJ.. degelijk. 21 ttlonniken1'. :Pe $()hr ij ver heef~ zio!l 

hierbij aitaltütend geateund O.P het aantal (J'elleno ln een 
als.te van l mei lf>$~ W@l'.'den echter naaaü de prior sl.(3chte 

J.3 gep.ro.feate monnáken en .2. hf>.apitea genoem.d (:5). 

(il.) B.A.A •. ,K.A-.,Fonds Kart •. .àni;w~rpexi,nr l.; deà 1, ti;t l2v0: 
0 itetn. • •• heil pen w:t, yêiQt:>oht. l':i.:J!tioh buynde;r rnoe.t'lant ••• 
mijrien ~ae-l'e van ~.asi,iäU.:W ••• veii de EJOmm.e van omt,ten'li 
drie 1;hlN'$~nt ••• RiJk2gulden eens ende d.rie l'l,onaer~ d.erge 
lijkè gul.d.e.n ter funaat:f.ep. van eende~. cellen ••. ~ lte·m heQ- 
ben wi:) no-0h van d~ien a~deren personen t.er ft:mdaidttn 
ende ootatien van d~t?n gellen .end s ander tyrnmerinhen 
bîµnen onsen voi;ria ê;oidaA\;lyBt.t ·on1r!anghen een zek.e.te quan- 
titelt van _peµ.ningliett.u • · 

(2). R.A.A•, g.A., lfop,da Katt. ,IJ,ert nr 2, liasse 5.,. dl 21f0 2 : 
· n:.11s 09.na:Ldeten · etide · t:è · rri'erqlten ea ••• hoe dat wij op deze 

vo:L.re somme te austenteren ende te onderhouden nebben 
nae ótltw:ijsen van den. gellen Ul p~iesteren ••• '' . ' ' . 

(3) A "A •M•) Fonds KartuTzersÎ Cl1~tari1,uu, l mei 15..'"53 ~ 



! 
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Wellicht d.tenen l:lier e~~el.e novicen bijgerek:end. Op ;20 no 

vember 1540 ie ltet aantal mot1.1:ük:.en gedaald tot 12. {l)., Deze 

vermindering ie waarsohi~nli,jtr t& wijten aan· de mo:iftlijkheden 

waarmede de X:artuis in die tijd te kacnpen had~ 

lJe bou.w 1an de geinèeneohappel.i~ ke gab ouwen rond h•t 

l(.lein, pand is evenmins dûidelijk: opge.teltend. ln de eerste 
jaren van hun verblijf <>.P hèt K1$l hetJben de Ja.rtuizers zich 

wellicht zich het meest ~eziggehou.den met de bouw der·oe'llen 

en IÎlet d e ;t'estal.l.ràtiEf Van de k;ape;l., 'Waarin Op 29 april 1325 

een altaar werd gewijd (2). 

De 1Ueeat~ geineètisp.b.appeli~lte gehouwen werden eeJ:'at ge 

bcu:wd na de deod ' van liendr~lt HeJ.J.ewagen (2l Maart. l.33¼) • .Met 

hat geld dat deze k.ort voor. zi;in dood aan de Kartuizers. 
had geaahrmk.en we.rd~n de k·erit, de aacristi;t, de \tapi tte.lzaal, 

de i:etter, · oe lteuJte.ri" en jiet ·.saatenve~bl;i.jf naast de ltat1ken 

opgerion.1. :aovertd:1.en stthq~k hi~ nog J.j pgn.c,i voo:r het b.ou.wen 
van e en m.uu~ aan <lè ltatrt · V;aJl, de Sohêlde ($). :aert.d#,1,.k. liell_e- 

(2) ;R • .A.1.., 1r.A.1Fond_s lCart,Li!r, n.r 22, t0 130,A. 

(3) H .A ·A·, K.A. ! :Pqn,ds ;f;.yt .Antwer12en,n:r 2, :f O OXXXIVv0 A : 
0l[el:l,rieu.e lieJ..Îewagên, Jûerc~to.:r .Alemanie1 !undato~ eoele 
si.e own qlii.a adiaeant:i.'bua, videlicat veatia..rü,. capituli, 
refeqtorii, - ooquine et hoi{pi tü, It~m. hahemus ar, ipso l.2 lb.~ 
groas. pito 111uro inferiori contra SoaléJam •. " · 



wa~en werd bcg~aven Ln àa kapel én !Q.'eeg op zijn g.taf a_teen 
de titel van :f.undatoi.~. ömwd"ll,e van zi~ n grote verdie~s'\an 

verleende. het ,genera{3.1-iapittel hem een de.rtigste än alle . . ' . . . 

k.l.ooste1a de.r orde (l) • 
In het voor;jaar van 13~7 was de kerk voltooid en vroe- 

gen d.e Karttiizers· aan de. bisschop van I{am.e:r;i.jk de .toelating . . ' ' . . . . . . . . . 

o~ haar met d~ gepa~te pleohtigheden te laten wijden. OP 

16 febural"i 1:537 w.erd de. toela.ting gegeven OIII. de lterlç q9or 

gelijkwelke biasohop te laten inzfagenen (2). 

Op 24 etl 25 maart 133?\ ju.iet l3 jaa~ na het verdra.g met 

het k,.apit.tel van Antwerpen werden de lterlt met 5 altaren en 
een ltleiA kerk,hof · tuas en àe kerk en de refter plE?ohtig ge.... i . . 

wijd door eeno, hulpbia~êhop van.-Lu.i.J,c .. .(3).. Het hoofdaltaar 

y,erd blijkbaar toegew.ijd aan de ir. Geest en de Ver.ri;azenis 

van Kt-:1.stus · (4). 

(2) R,A.A,. K:.A.. Fond,@ "&§rt. t,n1tlieräen, nr l4, f0 76V(jl ; 
"61'\;la g,uoQtirriqlie ~·eve':t1er.ta0 pa.ttè xOIIli-no ••• a:cohiepiectopo 
vel.. epiiatop•, oàthol.icro·et &anote eqolesie ttomane àel'oto, 
ErëHilesia;1n vèstra.Jll que dè IZl:Ol'ó •• oonstru.ota eàt ••• pos si tia 
fàcf!t$ dedioal:'i ••• •" - 

(~) Ibid.·•-, nr l4; 1:9 7~v0 .•• 77v~, en ILA .A, K .A.,_E,onàs )rart. Li"-~, ~ 22, .. t0 --130. . . . .. . ... 
~ 

(4) là.id., n.r 22, :f0 lS4l -; ··tt ••• ante tnagniJ.!ll alta;rê de Spi..ri 
tu SanQt(f el Resur.reotione •..• " 
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Het kerkwijdir1gafeeat ·we1rd, zoals voor de kapel,: bepaald 

op de eel."ste -zondag .na 't :f eeet. der H. ·Î:tlliavinding (2 Mei). 

J)e bJseahop verleende .een aflaàt van een ;laar aan al de 

genen die op die dag of tijdens het Qlttea.f de k:erk bezoa:hten. 

Voor een. bezoek: aan ,nk altaar en aan het k.erkhof verlèende 

hij een aflt3.at. van 4a0 - dagen. Dezelfde aflaten konden ver-- 

die:ncl worden op de feestd&.gen de:r liei.ligen, aan de wellte 

Cie kerk en de altaxen waren toegs.wijd. ;De vtouwen, di,e vol 

gên.s de otatuten der o:rd~et in het ltlooste.r m.ochte,n komen, 

konden de,..,~e.lf<'le afla:ten op ae..--zel.:fde idagen verdien.tn, _ wan 

neer ze een bezoek b~achten aan de oude kapel" die bt:titen 

de poert der 1:tartui8 •tond b (1). 

H.;t k;oè.t" _yu de Jtêll1k, dat later 'Ver~root werd (2)_ was 

van het s~hi..P afg.ezonderd doo.r het dók.aaal (5). Tet hoo~:te 

van dit doksaal was de in&ang, langswaar de prior ge.woonJ,iJ Ic 

i.n de l:terlt l.twam. (4:). Voo'P het altaar lag een berenvel dat 

ges9hottk.ën w:erd door Godsoalk va.ia !,oen (5). :Bij 8):'0tEJ p:J.ecn- ______ ....•. ,... ... _ 
(1) R.A.A.,lt.Ae,'~On,dsI{a,r't. Li,erl ~ 22, s= 1:3Q. 
(2) lbid .,nr 22, ,,~ 132 .. A t\ .et '1!~~1.iain ehorua alllp;L!atu.e est ••• '' 

(3) lbid,._;n.r 22, f0 lS2lls~.a.n1ie ostium ohort aub ta90ali ••. 0 

( 4) lbid .,, tut· 221:f" 133.At" •• i.~ int.roitu Janlle eaoleaie, pe.r 
quarn prior solitua est int.ral!a,,. anb ta.xali ••. " · 

(5) H.Jl.A.-~K.J\ •.. ,lronds 'Kart. A,ntwexrpe:g, 1:ir a, fQ OXLlll :a.: 
"Goda4aJ..>-otis clè ;toen cle-di't pelletn U.X'$ina111, i~entem ante 
al ta,re n • · · 



· tighed en werd een re li~Wiësc)trijn met. ltoBtbare rëliltw:i.en 

aan hét alta~ gebl;'tiikt. liet we:rcl gesohonken door ridder. 

Geeraard (l) , 
·1o, het begin der' ::t5e eeuw liet Raes van der R:i.viell'en, 

heer van Lint·er en neer, aohteraan in de }ferk., aan de reohter 

i;a.nt een lt$.pel bouwen. 0.P zonda.g 9 .Atlg. l.416, werd. zij door 

de hulpbisscl:lop van·Kamsrij.k ingezesend in tegênWoördigheid 

van twee ~artuizerprioren uit Ertgèlrutd en van drie monniken 

van abdij van St }3ernàt'dua op de Schelde:·,. Het altaar werd 

toegewijd aan God; de H. Maagd" St Maarten en St Niklaas. 

In. het altaar werd, na.ast verscheidene relik:WiËin, een oor 

konde ingemetseld, die o.pgeateld was door d~ hlllpbisache.p(a). 

Dezelfde Raea van der Rivieren gaf bij deze gelegenh~fLd ooit 

de benedigdheden voor :plechtige en gewone àienste.n., een 

missaal- en een soh;i.ld érij dat boven het al.taer werd gepl,àatst,; 

(3). 
liij sohons ook: 40 o~onen. "voor h,et~laataen van ·tten lamp 

. . 

voor deze k.a.pe1 .• :neze Lamp w.erd al.Leen O.P ge fe.eate-n vaa 
. . 

(l.) lLA.A., K .•. A.,Fonds'Kart• ·.Antwerpen, nr 2, :f'à OlµIll A $ 
'~Gh.el'aerdue, miTis., ·et Isábella, u:xor. eius-, unö e habemus 

· t&ll~laru. cum reliquis p1feciesiia, q\.tä uti,11tu.~ in s olempri- 
ta.t.ibU$ in. al tar~ •.•• '* ·•. . · 

(2) R.A..:A., K • .A., Fon\i1J ltart. J;áe~, .ru- 22, f9 130 Jl -. 131. A. 

(!3) Ibid" nt ?2, f9 133 ;!i. ; til.tem f~it :t:'ieri cape1lalll Eri 
eonaeora.ri tïu!ll o;cnaaiantia tam sol:e1nn1 quam prir.ato,. Ulia 
saJ.e et t.a'bul,a super altare". 

i 
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het Tijdeigen aangeetql.ten (l). 

Op Zf-jn kosten we1.1d 001:t hêt Groot huis van Gaësbeek 

volledig m.et een doek l,ledek.t; tevena li.et hij in dit huis 

een provisiekamer op.tóiohten (2). Hi~ aohonlc. bovendien her 

haaldelijk grotè sommen geld en in 1415 aohonkhij een hof 

te .Aaraohot, dat jaarlijks 100 kronen opbracht (3). In zijn 

tweede testament, waar"/an de prior àe.r Kartuizer~ een der 

uitvoerders waa, g~ hij de wens te kennen in de door hem 

ge bouwde k.apel begraven te wor,,len (4). Iil) overJ.ee<l op 

21 mei l.425 (5). 
.Met de 2.000 rilderagulden, die heI"tog:i.rt :taabella ge- 

aohonken had, _ we.rd ook, een kapel gebouwd in het middén van , 

de- lterk voor het ltoor, waaraohi;ln.lijk tegen het doksaal. 

0p 5 sept. 1441 werden in deze kapel twee altaren :inge 

zegend doo~ hulpbiaaohop J?iater van Andras, van de Orde 

äer Minde.rbroede.ra. · Het alta~ aan ge Nootderltant wijdde 

hij toê aan st Ma.art.en i dat aan de Zuiàz;ijde aan cle H.Anna. 

,1> R.A.A.,K • .A •. ,Fonda Kart.J;,:Le.~:,.nr 22, f0 lS3Jl :. ''Item de 
d:lt ¼O ·oorehatf ,Pro lam.pade pendenda ante. aapellaJn auam 
perpet:wa tempo;cio1.1a; ql.l.e tam.en non amrn,ditur n;isi tetnpo- 
re d i vinotum: •" 

(2) Ibid., nr 22, fQl.33:Q t" •. , .ltém fuit,.~e.llal:'.111111 :fie.ri 
in:f'.r~ dollmt1m. de Gaes·beeok, et eande111 domulll fe.ti t tegere 
ex i.ntego." 

(3) R .A.A"K •. A.,Fonds Kart ,Antwerpen"n.r 141 fQ 83~8~. · 

(4) A.A.M,, F()nds l{aJ."tUizers, êbarta.i;iwn, 16 april l.42~L 

( 5) J3RU SSEJ:i, E: .:a., ha •. ;. nr ll ,, l 959; f O ól. • 

, .. 
i 
;. 



lle hertogin aohonk. 'Voor de k::apel ook. 2 k:azuivels, veraoheide 

ne ltoatba.re m,:tse;ewaden; een vergulde z;tlveren k:elk, twee 

zilveren ampullen, twee zilveren kandelaars, een wijwater 

vat met eelt zilveren k.w1a:ge1 en ean ~ieo:1.s voor de hosties 

(l)~ Op lae~ van de hertogin werd tegen de muur d.e.r kerk een 

opschrift aangebracht (2). Wat dit Opaohrift juist bevatte 

ia\l niet duid.e·li~ k. Wellicht eiste de hertos;in het réoht OJ? 
,, ' 

clat haar lr.apelanen in de tcartuizerk.erlt voor haar en haar fa- 

lllilieleden lllissen moo.llten opdragen en zelfs de inis die van 

wege de orde waa opgelegd (3) ·~ l)e Kartuizers waren éohter 

geénzins aJtk.ootd met dit opschrift en waren uiet van, plan 

de inhoud ervan uit te voeren. Uit vreea voor de her1ogin dier 

ven ze eoh,ter niet Vel:'bieöen dat het o_p de rnuur aangeb:rnàoht 

werd (1:). JJe l{artuizer$ gingen zeJ.fs te :rade bij Jti:r1aten in 

het oano.rriek reaht, dia hen aohreve.n; <lat zij niet ve.rplieht 

kon.oen woiden dtt in.houd 'Vlilll het .Qpaehri:f't u.it te Vöe:ren (5) o 
(l) 1:l.A.Ao, K • .A •. 1 Pon<;Ja Kart .I,le:r:i., tu' 22,_ f9 l3l en f~la'7~l28A. 

•• ·- • • 1 • • 

(2) :tbid ., nl.' 22, fQ 127.A :'' .. '!a.b epita.pho 11u:>o eaolêsie noatr o 
ex· parte ptéfate. du.oiaae inipesito ••. s " 

(3) 

(i) 

(5) 

lbid • , .. n.,J;' 22;- f 0• l.2:7 A si 1t • ~ ~. arf' êiajié'l:'l'aii'ilij'äîüif '~öäs ent: 
etia.m. ()élebr~e. 111iasaa pro se vel p~o auJa vel $t1atn tnie 
aaa ex o~dine· débitalll •• ,t 
Ibid .• , ~ 22. t0 l27A t" ••. et. idern epitaphi!,llll eonventus 
non reoepi t neo que in èo· contineiau, faoel'e 1.;ntendebat, 
nto. muro imponi permieaisaet, ai indignat1Qhem. et irarn 
d1.1aiase non perti.nuiaaet ••• " · 
I1:i1.<l "' .nr 22,. f<l 127{4.: 11 • ~ .mu.lti. etiaAl iuais eononic1 super' 
11:ito laaulenter acri1>serunt quod ad aontenta in ëpitaphio 
SEJl! van da non ast.r~ng:ï.mu.r ••.•. " 

' 
~ 
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Omwille van .haar' grt>te :verdiensten verleëndtn de Kar'to.i3ers 

op l .april. :l.~49 aan- dê hertogin b:ijzondel"e g!lnsten. Deze 

we.t'.d~n vastgelegd in een QOJ,-ltotJ.den (l.)" waar~an de inhoud 

in;grote_r.nate veraohilde van het opaahri:ft • ., Kartuizers 

. maakten. de he.rtogi_n en haar tamilieledeni zowel tijdena hun 

lev.an als na hun dood éieelaolttig aan. al. de R • Mia~en, ge-be 

den en gaeatalijl.{-e oefeningen* die i.n het ltlooeter pl.Aats 

hadd en, lle m.0.nni.lten z ouden bijzonde.t~ gebeden -voor htn bid 

den., terwijl dagelijks "!iwee H. Mi~aen zo'uden OJ)gedragen, wor 

dett waarin de p.riastEtll'S een fleu.wigdu.I'end0 gedaehten1$ 2'0U 

à.en houden, voor het :eeuwig gel.uk. van de hertoii>\n en haar fa 

inilie· (2). Re_t 1aneraa:J. ... kap:i.ttel der e>rde iç.euràe het ve.rle 

n~n van die "bi~zondera gunsten goed .it1 1450 (3). 

!l:iJdena het pl:'i()l'a.at van, Jan va.nden :Berghe ()A?75 ..• l4BO) 

w~rd av~neens een niet1we l:(.a:.siel gebouwd en ingezegend '< (4) • 

Of dit een ~a_pel waa in.de. kerk, zoals de voorgaande kapel 

len., of eèP. V-~r11ieuw::tng van _de oude ka.pel bui teh Qe peor11 

is niet dui~elijt. 

(1) n AA ~ A Uad·- • ··t· ~- -~ n·· ~2- •o 1D7A - • · _-· ·_ "') • _ • .n.., _ ~ •"1 o 1 ~ o;;,ll s ,'),ar · • .:u:i.e. " : ~ l':: ·.- , .., · __ ç,;;_ · "', , · • ; • 

qu,e l.i t&ia longe diffe!lt -ab epi taphiO., •• '' • · 

(2) A-.A.M.,. Fonds $art.,_ liasae,; Lessé Stukken, en R • .A.A., 
K,A.,. ion.cis lta.t't:~: Liet• n.r 22,. f0 12? .•. J.28.A., 

(3) Ib:1.d" n~ 22, t0 12:8 A" 

(4) Ibid.-, nr 22, :fP 112, 50 novem.be.r 1"0"r, • .ÎQb.annes de Men 
te,; p.ri.or d omus hu:3us, anne LXU, aua qu.o fuit ed:1.!ioata. 
et eonaeora.ta nova·oapella." 

...., _;__.. --'---------------- ·-------···- ·-··· 
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Maria. Teere boete, de aerate v:rouw van Willem van Biet hoven, 

rentmeeiater van ,Antwerpep,, èlroeg het groots.te gedeelte der 

onkosten van deze nieuwe kapel {l). waarin zij.~-venal~ 

haar man begraven werd (2). 
Tenslotte· kan nog vermeld worden ~at de k:erk. voo1'tdu:... . . . . . 

rend vetri.jk.t werà rnet "laat.werk en: liturgisohe gewaden.Cl! 

Op het. eindê der löè eeuw ltoohten de Kartuize.rs a.ndar meer 

van, JliO()b Fijfel, een Florentijns k.oqt11an, een atult laken dat 

in gouddraad gewa,ven was. De 42 florijnen, die dit atuk 

ltestte, sehonk Fi~fe'.Llhen nadien t.êiug" 

Er. werd een ltazui vel· van getnaak:t, die al.leen tijoens de 

allergrootste plechtigheden W$l'd geb:ruik.t (3) • De oon'1era, 1 

l!endrik de Du.ytse, rnaaltte het kruis op deze l.ta.zui\te.J.; even 

ala op vele andere (-4.). 

(l) a.AiiA., K.A., lfo9ads Ita~t,Li~ll', n.r 22, f0 11.l, ?7 novain 
ber • "0.,. dOmitielJ,..a fuia de Hyeth0ven, eepulta in nova 
Qapèlla ·ante'. äl tar.Er,. eo~.stro.c'\H,t. .• pit ea.111 pro inaJora pa.rte" • 

(2} ll)id • , nr 2~, t~eo, ài1 ~uni l "O" •• Wtihelmu.s çje :Ryethoven 
et, e,ep1:1l. t\l~ éat apud nea in nova oapel.l.a <.lUUi ti~ore aua 
.P~iore •• •" · 

(3) Ifsid ., nr 22; t0. li3~l3,, '*Jaoobiis l?yf'e+., me.roa:tot Fieren 
~in11e, .de que eai1.nas autell.m pannuw una~ ! aeta eat Qatti- 
la, . qua uti~ttr in priilçipal.1oribua aolem.p.nitatib~s" Re ... 
m11~t (Jt qeclit .tJ.Qbis: •• tlot •'' 

( 4) !biel l, nt 22, f•0 7&,, 14. aue., no ••• ppater HentiOUJI Duy-ts, 
oonversue àom.~a hu1ua, qui ferit erucem euper casu.lam 
nost~alJl a.\U'eElm et super mu.ltas alias oa.$ulae~" 
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§ 1. · V~eernde monniken. 
§ 2. De roèpirigen. 

~ 3 •. Sèriptoriu1na1:b:id. 

§ 4 io :aet.rek:.ltingen met andere kloosters IO 

De eerste inonn.ilten. die z.ioh öp het Kiel kwamen vesti 

gen wae en afk:omst;i.g van andere kloo.aters • .AJ..hqewel g~'."" 

.J.eidelijlt. eert z~lfstan.dige ooinm.ut::1.au.teit ·ontstond, tOêh zou 
het arnbt van, prior nog diJtwijla ,door 'Vteemde monmken w.orde.n 

waargenomen • 

De roepingen ltwamen uii; \tarschillende midàens t _prieat,ers 

die reeds een zekel'e ouderdom. hadden. ~on.geren uit de .Ant- 

werpae burger:ij en ·uit tal van andere steden, en een aant~l 

tuliversita;i.~ gevor aden , Jlij oonver-aen en d enaten k.wam.en de 

post1J.l~nten niet nöodzakelijk uit een tninde.r bemiddeld mi- 

lieu. • 
.au.i tgn de ur en van het koorgebed wa.s de $.óttiptQ.riutna:r 

bei" àe normale bezigheid der rnonn;Llten. Zi~ moesten zorgen 

dat het eonv~nt over de tHl)dige litu.rgisohe boel.ten ~on lre 

sèhildr.en • îel"soheiclene monniken hebben d aar j oe bijgedragen.• 
,' 

liet tonv~nt onderhield àru:1:tke betrel;tk.ingen rnet andere 

kloosters" Het had een belana;:tiJk:. aandeel in. de ati,ohting 

van versoheidene nieuwa Kartuizen en, vanaf het Weeters 

Soh,!_sma,' oolt in het 'bestuu:r der Nederlandse próvinöie der 

·------~----------------·-- 
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·orde~ omwille· van zija · h·oogstaand g·o<i1:tdie11atig leven, had 
. . ' . 

het con1ent gröte invloed· op de k,lQoetersl.otbeweging in 
Brabant. Jforhaaldel:i.jlt _ooit we~d aan de ~ri.or van $.t Katiuü 

na de he.rvorming van gee'ste:J.:i~ke instellingen (;)pgedre.gen. 

De vijf ot ses monniken, die zioh rond .13.24 ot1der lei- 
, ': . . . 

ding van Jan van Bau,qhout op het Kiel lé.W~men ve.stigen waren 

'Volgens A. Eaiss=Lus allen afltomstig uit de Kartuia van O.L.V. 

Capelle bi~ Herne (1). :Dit ia evenwel weini& waa:rsohi~nlijk.. 

!fot. vertrek. van zo vele t11onni1t.en zou in dat Qonvent de goe- .. 
de gang van zak.en in erge mate hebben verstoord. Veeleer 

zi;l-n die monniken afltomstig uit verachillende kloosters, 

wat overeenkomt met da instziu.lttiea die de prio:t-genera.al in 

1326gaf voor da stioht.ing van de Kartuis van Zelem (2) , Aldus 

mag men aanneaen <lat er niet alleen rnonnilten uit O.L.V. Ca 

pel,le bij 'Rernë, illaar het 'ia.ei· kwam.en, maar oolt uit de Kar 

~ui~ v~n Maöou.,;t bij Val.eno:Lenne~ en tni$séhien ook. uit de 

nog niet J.a;ng opger:ieh:të klooate;ra vtin Gent en Brugge. 

(l) A~ BAlSS-IUS, Q~i3ip,es Cartb.liaiarusi;tt :Belgi'!, blz, :sl. 
(2) O" LEklOt!TWULJ;, Ap,nal.ea ol"clinis Oartu.siensis,. dl v, blg. 

2:33. t " ••• qui pri'oree ••• possint voeal.'e aeeu.1n aJ.J,,.quoe 
m.onaohoe de domibua órdin±s noatri ••• tt · 

\·- 
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Geleid allJ k aan zouden monniken, die i.n St latJJal\ina 
in de ot'de t.radeui hen komen vervangen. :Een der eerste no 

vioen, die op het }Ciel in·de urde tràde.ti was Jan. va~ zant .... 

vliet. die reeds in 1526, w~a gep.r&!eat (1) en later p~iq.r 

z0u worden van. de 1Cielae l{Wtt;:1.is (2). 

Jan van :Bouohou.t leidde sleoht~ enkele jaren het ~onga 

,onvent. J:11 l.:528 waa hiJ rQeds _pritil" ~an O.L.V. Capelle én 

van l;:,532 tot aan· zijn dood j,n 1.353 was hij prioi- van st 

Maa.rtens~oaah bij Geel"a~dabe.rgen. (3). M:i:tts'1ens eenmaal k:Walll 
·.,! . 

hij nog dp iiet Kiel. térug· • in 1336, om. de gtehzen af te ba- 

lf;;enen bi.nnen de welke de rnontJ.ik.en met toelating van de prior 

eens pex week. mochten wandelën (4). 

Tot opvolgel"e van Jan van BQUtd1out werden 110g herbaalde- 

1iJ k. tnotili.i!r.en uit and ere ltlooaters aangeateld • Jan van Mel 

de.1;1' • qie missobia.n de tweed~ pt:l,or van de. Kielae Kartu.is 

werd, was eveneens· af'k.oma·ti,g uit ·O.L"V. Oapelle, 'llaa& hiJ 
ook. _przi.or was .geweest • n~~ bleet EevenWel · 001:t niet lang in. 
____________ ..•.. __ 

. (l) R .A .A., K .A ., Fond a Kart .Antwe,r pe:n. nr 14, f0 ll5v0 • 
(2) ;a .A.A"' t"A.., :Jronda Kart .Liet1 _nr 22, f0 51• J. ju.tti t 

t,o" D •• Johannes de Zantvli:ete, 1nonAiohua et prior d omua 
hu.~ua ." 

(3) E. LAM.ALr;tiB, _ 6hronigu.e de la 6'hartreuse de_ la ohapell!, 
d •nérin.nea~le.z:'"".]inghienr ·bls. 25 • . .. . . .. . - - .... 

(4) B..A..A., ~.A., fondsKa.rt. Antwerpen, nr 14, :f0 80. 

i ,. ,-. 
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St I{atharina, en werd prior van de Kartuis van Zelem (;L). 

Pieter Nagels• die inde ~aren 1360-65 prior van St Katha- 
van Herne 

X"ina was, was ooit e en ge prof eet monnik (2) • Jan d e .Moelné.re 

was priot van het ltlooster te. Gent rond l.:359" In 1372 wordt 

hij ver[llel.d à.la ptioJ: op· he~ 1Ciel (:3). Waren deze prioren 

nog af koms tLg uit nabi~ e klooste.ra, Niklt1aa HelminÓ en Wil 

lem van Wedenoyen, daarentegen. waren respeotievelijit af 

ltomstig 1.1;:it de Grande ohrai-t:reu.ae (4) en de Kartuia van VaQ 

ve.rt 'bij l'arijs (5). Hun aanstelling tot pl:lio.r van st Katha- 

rina staat e cht er in verband met het Westers Sohiama, dat 

de eenheid in de orde b.a.d verbroken" 

somtijds gebeurél.e het ook dat monniken van andere k:l.ooa- 

te.ra om een o'.f andez e reden als ho~2es naar het Kiel war .... 

. den geatuu.rd, waatt zi~ meestal. sl.eohta enkele jaren verhle 

ven . Gewoo.nlijlt werd hun verblijf vergoed door het ltlooate.r 

(l) E. tA.&tAJJ,LE, ó.c., blz. 1~, en R.A.A., !C.A., Fonds 'K;a.rt. 
Lier, rll' 2.2; ~ 90, 26 septem'b'tr" · · 

(S) E. LAMAliLR, o. •G. • . blz. 32, en R .A .A., ILA u Fonda Kart. i1ei • nr 22, f0 41, l ine1. . · · · · · . · · · · · · · · · 

(3) l:I.J .J. SCHOLTENS., ~eerologie V"an het Kattuize:t'eon:vent 
' . . ; . 

van Monnik.huizert, in 4_.G.A"q., m:tr, blz. 94 • .. '. ;, ' ' '. ,·. ' . 

(4) :a.A.A., K.A.,:Fo.naa ltart.tiet, nf aa, fQ 35,· 13 april ; 
.ttO., ••. n .Nyolloläu.a· Rêl1Uit10, inonachus Oartusie, ~t gu:ondarn 
prior· domus h1.1jus. ~. ·" · 

(5) Ibid· •• ar 22, !0 29, 27 maart : ftO •• JJ .• Wylhelmua de 
Wad enQey • monaëhua d omua Val lis ViricLi., quondam priol:.' 
d omue .h.u.;i ua ," 

"---------------------·- 



van afltomst. En!tele hQspitee, die irt St l{atharina verble 

ven zijn bekend. ".ren.tijde van het Utreohtse.Sohism.a (1427) 
.. . . . 

werd Jan Ta~ts van. de J{artuie Nieuwl.i.cht bi;i Utrecht ale 

hospes naar het Kiel. gez enden , :HiJ <ie~d aldaar wel<Jl'a een 

niceuwe profeesiè zodat. de banden met z;tjn vroeger k.looster 

veli'brok:en :Wàrden ( l) .. De QO.tl.V'êrs lie:yrneriçµs, evene ene a! 

komatig u~t het Utreohtae oonvent, ~wam in 1444 als hospes 
. hij ' 

naar het Kiel .• ?wee jàal' nadien werd ale hospes naar Zelem 

gestuurd, wa~ hij opgesloten werd (2). Sebastiaan Peters 

van Amsterdam, die in 1515 .te Herne in orde wae getreden, 

a:.wam in 1525 als hoapea naa,t St Katb.arina. Hij verbleef er 

tot aan zijn verkiezing tQt prior van O.'L"V. Oapelle :in 

1533 (3) • Willew. van Branteghem, :i;,rctf'es van Gent.; 11erblee:f' 

in de ~aren 1530-153.7 al.a hospes op het Kiel., wellioht öLtt 

11eraeheidené van zijn werken te Antwerpen kunnen uitgeven(4). 

S 2 • De· ~OeEillj$ll •. 
~. -~~~-- ~- -.-- 

Het bewaardf arçhi~fm,.ate.riaal verso.haft a Lecht $ weinige 

gegevene over de m6nnikén van st Katha.:rina.. Hun na111en we.rden 

(2.) XI .J .J. SOHOll.I~NS., .Nee~.ol.ogie van. de Utreohtsè Kart_uizera, 
. in A.{J .• ,A.U., '.tlll, 'blz-.:1.07.· . . '. . ··. 

(2) IJlE'M, o .o ··• blz. J.20 •. 

(~) E •. LAM.AI,LE, & .• a., b.Lz .162. 

(t) lLJ "J. SOH01Zl?ENS1 Bijctrage"voq.r · ,seaohie,denia 'tan het 
voo.rmallg K~tu.izeritloosté.r brdten Uel!~ ;_ in 1! ~.:a. ,:XL::tX, blz ,329. · · ·· · · · · ·· · ·· -- 

t 
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wel. opgeteltend in het Obituai-ium, maar dit volstaat niet 

om na te kunnen gaan noe de roe.Pirtgen voor oe Kielse Ka.rtuia 

ontstonden" Qmt.t'ent diit betrekkingen tussen het convent en 

de poatult;nten tast fflen bijna volledig in het du1ater. Die 

betrékkingen worden slechts begrijpelijk. wanneer men m.et 

ingezeten<Hl van Antwatpen te doen heeft" Op de .Antwerpse 

Bu:rgeri~ hee.ft het k:looster van het begin af een grote aan 

trekltingekraoh.t uitgeoefend" Ve.le .Antwerpse burgers behore.n 

tot dê weldoenêra van het k.looater" Ile roepingen uit dit mi 

lieu zouden gedurende. de ganse tiJà, dat het Kartuize.raltloos 

ter op het Kiel geveat.igd was, niuuner ontbreken" ln dit ver 

band kunnen de namen vernoemd worden van Jan van Zantvliet , 

e.n Rogier van de Werve (l). Deze laatate ie ongetwiJfeld a:f 

~otnstig uit de gelijlt~•mige Antwerpse aogapentamilie. Tal 

riJ~e leden van dit geelacht !lit de l4e en l5é eeu.w staan 

in het Obttu.ar:ium al$ w;sld eenar s opgetel:tend. (2) • 

Retds vroeg voelden zich ook. postulanten llit verde» af 

. gelegèn sttëken aangat r okken tot de. E:artl.lie op het l(,1tl. 

De f'am:i.lieledtn van Nildaäf Oem, die in 1560 a.:La prio1' van 
woonden 

st Katha.rina ov-er leed (3), vin .Bergen.-op.-Zoo111, zooa1i · nten 111ag 

{l) lL.A".A,., K.A., Fcnàs ·fÇart•Lier,, nr 22, !0 56t 15 ~uni : 
· 110 ••• :0. Rogef&IS vänàe .wer-ve, monaohue domus hu.jus". 

(2) I:bid ,, nf 22, f0 12, t0 18, f0 39, f0 66, !0 79 en. f0 86. 

(3) lbi.d •• n.r 22, f0 106, l.3 novernbe.r l "Q •..• D. Nyoholaus, 
p:rrio.r d cmus huj ue anno IJC. 11 

!. 
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aannemen dat hi;j ook van élèzelfde stad afl.toms.ti~ is · (l). 

Ook de twee priesters Jaoc:>b nase en Niklaas Rode blij 

kan in die streek verbléven te hebben voor hun·int~ed4 in 

st Katherina (2). Jacob Daee tra.d aleohts· kort voor zi.Jn 
elood in de orde (3). Niitlaaa Rode was in 1361 pe.atoo.r ta 

Eyrnaal (4). Na z:1.Jn- intrede; wae hf.J in St Katharirta vioa 
rius tot aan Zi~n d ood: (5). Jan Dom: was dé, z o on van àe re 

guliere k:anunnik Jan van Soeepstal, pastoor te He.lvoort bij 

"a liél''togenbosch (6). Wel.licht z.i~n in d(I) l4e eeuw nog vele 

andere in.onniken uit: verder atg~legen strek.en afltom.stig" Ge-. 

gevens dienaangaande on.tb.rek.en evenwel•· 
.In het begin der l5è eeu.w na1n het a.a.ntal posto.là.nten 

in zo grote mate toe, dat in 1412 aan de 4'.rande Chartreuse 

(1) R.A.A., ICA., F~.nds ltàr.t • .An'4werpéf!, .nr l.-i, t0 317~ 

(2) Ibid., nl' 141 f0. 319v9 : "• •• heren Jaooppe Da-sen, priesté.r 
wa~ren. end~ aartroys ata.:rt". ' . 

(~) Ibid" n~ 14, f0 3ldÎ v0; en R~A.A., K.A •• Fonds Katt.Lie~. 
· nr 2.2, tt'~ l.l.5,:0.deä ~ r ttQ. D. JaQt>'bûsi äietus Ilae e , monaohua; 
domua huJuat' • 

(4) R • .A •. A.,.K.Ah Fonds iaz't • .AJ1.1!we,rpen, n.r l.4, f0 320 i "~ .••• 
in ghereóhte:O: eg'ghendornm.e oiaes Rod~n, p.rieatèr; persoon 
van J~yrnae l - .•• •• 

(5) R.A.A.,K.A., Fonds J{art,Lie~, .~ 22, f0 35, ;i,~ ap.ril: 
110 .:u. N;y<r,holaus Ru.bei, vioariua. domu.e ,hujua. •" 

E.J\.A.,i,A,, fondaKa;rt.,,An;tw~tRen, nr 2t f0 OJCU!X:vó B, 
"JJoOlinq.s Johannes ge SQxeepatal, oanoniot;ta regul..aria; 
investiwtus ecoles;t,e de Hellevördia, pater domini Jo 
han.nis Dono, wen:aohi. nos1i'.ti, qu:J.. dedit ~ •.. " 

_____ ,, .....•. --·- - ··- - . --·- 
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de toelating moest gevraagd wo:ttdën om in de Kielee Kartu.is 

meer dan 12 111onnil,cen te mogen opnemer! (l) • :Oe reden, die 

zo\telen er ~<>e br~oht in de Kartuize.r.-Otd~ te treden, te '\fel- 

).:i.oht te vinden in het tei t .dat de zonen van de H. :;Bruno hun 

idealen trouw bleven, terwi~lin, de rijkgeworden lr.loosters 

de t\lóht zozeer v~ralapte, d a.t velen iioh van hen afkeerden. 

We::)..lioht heeft ook de g~ote 1nvJ.oed; die het klooster in de 

l5e eeu.w •. vooral d ank z~j p,;oiör Dirk: ~erlitl.l.c, op het gods 

dienstig leVèh 11itoef'ende, vel.en el' toe aangezet op het Kiel 

in de Kartuizerorde te tl,'.'aden. 
Ni~t aleohts uit .Antwerpen en de tlnmiddellijl!.e omgeving 

1'.watilen zich kandidaten op het Ki.el.. aanmelden, ma~ uit QEr-:ge 

he.lè.dieiierl.anden, -voo~al u.it het Joorden, waar tooh ook ve:r 

aoheidene ta.rtuizen waJ."en, Niet zeld~n gebeu.rde het dat do 

éne broeder de andere aantroit" Maarten -en ·Viotor Buaer,, de . • . - . . l . . • • . 

twee zonen van Maria l3User,. waren a!komstig van Etugge (2) • 

IIendri~ de Bruyn$, à$ l.a.at$te prioi van st !Catharina llad een 
l:n.\'oer, Jó.t'i$, diè' als donaat in het: Klooster "leltbleef (3). 

Een zelte.re qu,1:d.nua van Bttiesel, ~ie i.n 1532 a.J.e ptebenàarius 

in de .Kàrtuiá · van 'Sabaut vel'bleef in de hoop later donaat te 

worden_ werd <loot z.i~.n vader naat llet Kiel. gestt:turd t omde:t 

daar ook: ziJn. ltróar 'Verttleef · (,t:). · Of de talti:1$.e monnilten" 

(J.) R;A.A., Jt.A., FonèitJ. Kart.:tier, rut 22, f0 128:f.3. 
(2) lbid .·, ni 22, fç> 12, !0 · 7$ én tQ 80 •. 
(:3) !'bid., nt- 22, !0 te, 2, !Îlèi ii'O.Jlizabeth, 111.ater oonfra 

ttulll noattar1.11n Hen.riei :Bruyn, 111onacthi, et.Georgüt d onati •.• " 
(4) BRUSS:SL, K Il., bs,.,,57 64, f9 S9v0 ; '' •• hic t'eoepti ad atatum. 

prebende.rio.rum primus qui~inus de Bruxella ••• sub spe quod 
· e~unt dönat:i. tempore auo , Sed pater jp!ius qu:1.ritii transtu- 
¼.tätii~l'àll~~Adi¼!~~W. auua; ad domua Antver _pie, ubf habui t 

~- 
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di.e .Yt.lnaen l3.e:rghe hètan, enigzina me:t elk.aar verwant ziJn~ 

blijft aen open \J.raag ,. 

lvenale in de l4e eeuw,,· gebeurèlij het ook: :i.n, 1fe, l5e ·eeuw 

dät. 'teeéls oudere personen .in de 011de traden·. Jan van Èuylt, 

de natt.l,u.:rli;l ke zoon van m.eeater · jan van Kuyk., heer van · Hoog 

str~ten, · en lathal:'in,a S:papèn (l), was bi.;lna. 32. jaar (2) · rnon 

h;i.k: bij dè K:tuianeren te· Hoet- ,,oo:ral.eer gi~ :r:ond 1438 zijn 

int~ede qeed bi: d·e Ka.r1uizers op het Kiel (3), 

Jan RoelGfa». had twee natut1:rl:ijk.e s'onen (4). Wanneer hij 

rond heiL tn:iddep. der loo eeuw Kart~izer w,el'.'d, was d·e ~ongate 
zoon, Jan, l.5 ~aar oud. De pl."ic:uii van st Katha.rina zoa vco:.c 

' . 

zijn onderhou,d zorgen tot hij 20 jaar. we.rd; Qt hé11. de.~veor' 

jaarli~k.s 15 Rijngulden. uitbetalen (5). Wanneer Jan 20· Jaar 

CL) 

(2) lb:Ld '\t. nr .14, f 0 l:.5$V9 * '' •.• ende dat te tgoàshQy• · vol"s. 
de ae1'tf(i 2:3 lopen e.rt.ro~,~ ~ •• gèheven hevet ••.. ornt,eu1t 
tweenàett'1<;,h ~are.·" . . 

(3) 

(4) 

(5) 

R .A.A.; i.Au 1onds Kart" Ant-w;erpen, n.r l.t, f,O 11ave t 
'' •• ,dat Katline Sp1,;1;pen ••• ha.à ~enen nat1<1erLik.en zone 
bi' meester Janne va.n l{U,yclt, gehe:;ten brCiedel.' Janne van 
Ku.yek •.•• " 

I-iö .,n~, 14, f9 l32vQ • '' • •• qu.ales. frater Johannée de 
KU.Y"é;. quo.ndam frater- et ~eligiQeu,a profeasua diê"ti mona 
at~l:'.'11 Hoy.énaia j, nune vero monaehue professQ.s pretati. w.0- 
na.1.rte:rLi chart~s:1eneis p.t"OJ?ê An.twerpiam; ha.buit!.~" 

. . 

A .JI: .M.. FoJ1d~. ltart •; Oha».tariq,01, 3 aug. l46li" • • . quoa 
p~edióîu'"i q.1.1otià am: '.Rola.nd.ue. de LE1n1I, a.Yua suue, •.•• ded•it 
l?red:ictià Johann1 et Ad.ria.no, til.fis natu.~abLbus pre(f ioti 
J oha.nni.a. t f ilii Roland 1~ •• tt · · 

. . . . 

A.A..M., ·Fpngs Kar~•; ltiaáse Losse stu.k.Jtet"A t "lnden iersten 
dat hij ller ~äb,s ltoelo:f'a tiat~el."lio soen van Worken, idie 
ook J'onan he;t enq(a j,13 ou1r l~ J~el', besQ.rghen aal si~nder 
betameliltell noeto.rs'te tot hi 20 ja.er out worft of' hij 
macm hem daervoor geven ~aerli,a den. voratttijt du.erende 
15 Rijnsaeben gulden •• •" 

L ·---········--··---------·-------···----····-----·-·-- - ----·--· '. -·- ·---·-· 
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waa; mocht hij, indien bij het wenste, op het Kiel monnik. 

worden. lnd1en echter· het eonvent op dat ogenblik: redEtnen · 
had oen heni niêt te aanvaard.en, dan llloolit hi~ in een· ander 
klooster de~ orde intreden · (1). Of h:LJ werk.Qlijk Kartuizer 

is g~worden,·ia èerder twijfelaohttg. Wel werd hij priester 

(Z), · maar z:ijn naam werd niet · in het Obituariu.rn opgetekend • 

·Het Kartuizerklooster op hst X:1$1 oefende een g:cote 
aantrékk.ingsb'aólrt u.i t op jon.ge lieden, dié zioh aan· de u.ni 

versi tei't in de lette.ren hadden bekwaamd~ îe.raoheidene mon 

niken 8tudearden ~MJ~ hun intrede aan cla l;;eu.ven.ae Universi 

teit ($:). De 121eeeten br.aohten llet · in St !Catharina tot voor .... 

aanstaande tunëtiea of cnaak:ten zich ve.t'"dienateli~k. als ach.rij- 

vers• 
(1.) A._A .M.,, Jfon;dfl Kart., 1tasae ~osat stukken i " ••• ge;iaht 

hiell'namae'!s aat Johan, J,t1ru.edel" Ja:ri,o .natu.erlio aoe.n ,rore. 
tot ayaen twintiehsten ja.ei· inden gqclshu.yae ln1ten .Ant ..•. 
werpen vorts .n,yet tot d.e~ oetdena ont:t'anghen tnoQht worden 
u~ ~flèl@lilter. aaken , den convent dae:rtoe powrtde ende hij 
daertcié g9eéie willá ende begeerte haäde., ende hiJ dan 
t.roo.~a in een anàe:i:t oloestex, trat.r men cl$ Obeervaniie der 
otclene gernein:tio .h;Lelde ••• "· ·· · . 

(2) ~\.A.M., Fonds Kai-t ., Oha:rt~iulll1. ~a aug. 14(>1 •." ••• dat 
Jan natu:r!Cj..e ah1ën heren: Jan RoeJ:;offa soen van l,etit,P.l1iea1B:'" •. : 

(3) l{et naziohl qe,:: D4at:rt111.l.1van de Lau.v~n$e lin.ive.rs1 tei t, 
uitgegeven door E. RJWSENS en J~ WlLSt l!ezol'gde volgende 
.tu1me,i1 ,;: Jieolaas va.P Raarl.~lll (l"35), Olivier· PietQ:ria 
(143a), Jan V~keati~l (l.4:51); Jan de Bidder (145*), l{en 
d~ilr. van Du.iveland.(l464)t Maarten van Antwerpen (l.465), 
Daniel van :S:ilderniase (1~71). Jart Bo1,1wena (l.4.71.), Lode 
wijk. vanJl4eohelen {l~75J, Antoon van Roaenàael (1476), 
Jaoe)J Volpaeràe (1•7'1),. - :Bartolomeeu,s Smits (1479) , Jan 
van L1Vol'nia. (1-l79). I'hilip van Zieriltzee (l~ff9), Hendrilt 
Seelline (l482)t Maàr~en JJu1ek (l.483) .,,. 

l 
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.Alhoewel uit de aard der,i.nfltell?,-ng zelf de roepinge:q; 

VóQ.r de staat van .oonvertL $J:l, donaat and er s gericht zijn - 

zij war-en onde.r qi:eer ntei1 ,. gellouden tot , het . k:ooroffioi,e ,' of 

de soh.ri;Jfa.rbeid derro.onn:ik:en,... toc:h zouden veteohil,lende 

roepingen voortkomen uit ~et te)fde aoc}aal milieu al~ dat 

der morµii.lten. Ile oonvera Willem, de Oonina~ waa de zoon van 

de .Antwerpse aohe,pen Arnold lJ;e Ooninolt en waa langs , moedere 

z:i;jdê verwant met de, adelli.jl:t'.e ta111il1e Vandar tist, (l). De 

twett donatett,t Jorie en Qi;ii:rinua hadden baide een bro~.r, die 

mounilt. was (2} • 

over de andere donaten en conversen zijn geen nadere 

gegeve,ns belt.end,: rnaa.r "tooh mag men aannemen d,at vele, çnde~ , 

hen uit een lager milieu aîlt,omstig ziJn, aangezien zi~ in 

S.t lratharina. 111eeatal po.rtier, k.ok, k.lee,rq:i.ake.r w~en. Zoals 

da raonniken waren zi~ ook. u:tt zowa:t; alle gewes t eu de:r, ,Neeî.01" 

land af k.ow,atig .• 

§ 3 • !!E!l2!!!~~~~!1~!t~g • 

Van ouda was, de aóriptO.riuma:rheid dé nort11ale bezie;:-" 

heid der X:artu:izer•ormiltën -b11iten tle tlr1;3n vati. h,et k.loo.e 
o:tfioie, tenm.!Lns'ie •annee~ ·ZiJ ge·en 'bi~iaondëi ainlrt in het· 

klooster toegewen~en k:.regen. Jen g:rtoot gedeeJ.te van àe dag', 

(l) R.A • .A.,,. lC.A., :Fonds ltai:'t"A.ntwerpen, nr 14, !0 l03vO".,.l04o 

( 2 ) O:f' r •ti,el:"a I b l.z. 107 • 

···---- --· ·-·- -· , _ 
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we.ra in de oel aan di.t w~rlt besteed. In de Consuetudinee 

van Guigo werd tot in détail. bepaald welk aob.rijf'gerie:f in 

e Lke cel 1noest aanwezig zijn (l) •. 

lUlt e onvent moe~t z.cr gen voor zijn eigen boeken--. Ni·et 

alJ-et:,n 1noeat het. oonven~ talrijke liturgische boeken heb 

ben, .ook de monnik.en hadden in hlln C'el versoheiden.e werk.en 
' 1 

in gebi"U.ilt •. \Van.neer het gebeur je,. d E,.t zij naar een and e r 
Kloeater werden gezonden, namen zij hun boeken mee, gewoon 

lijk. 10 à 15; codi9es, waaronder een. bij bel, een brevi.er• 

lló~ltleliai,ia, o.rdestatxten en. vr ome l.ektuu.r {2). 

JJe aohrijfarbeid der· monniken was ook. aan zeltere wette.n 

gebonden. De orde~verhaid hield er tan zeerste aan da, de 

juiete te~ van de bij]lèl en andere li.turgische lloellen zou 

bewaard bliJven. Men moest ë aar vour steeds de boeken vai.l de 

Grande Chartreuse tot voo~beelq nemen (3). Zelfs het ó"'ler- 

aehr:ijven der jaarlijkse oat-vae, van het genera.al-k.ap:t.ttel 

moest met de nocUge nauwkeurigheid gebeuren. Geen en,1tele 

exeinplaar mooht d oorgegeYen word en, tenzij het met het oor 
spronkeli.~ lte waî;I. ge-!_ollát.:i.oneel"d. (4). 

(l) .A. llB'M:Ii'!ER-·- J .Alf .• llESMET; Guig0 • s "Oonf.iuetu.dines"·en de 
ee.pete Kartuizers, ,in ·Mededelinge.n. 'van cte Koh .VllAoa.d ., 
1001r. We~en:a<::l1appen .• Kl:asee. de,r .Letteren, XIII, 6, blz. 59 
en 36. 

(2) M.R .~iZI:WMPSON; 'fhe Oartnua1~n Oràer in :England, blz. :5·2~en .Ylg. 
(3) Statlliiél ordinis Cariu,aiensis. Statuta antigua, Pari~ I, oaput X. · · · ·· · · 
(4) :BRUSSEL, K.B.~ hs •"t'TI, .1959, :f0 83 : " •.• quad nullus 

pórtet aai.ttam e ap L tuli extra d omum, nisi o of.LatLona's a 
ad originalem." 
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' Wat nu meer· in het :biJ:z;onde.r de aohrijfal."beid dê~ lfiel- 

se K:art uizera baire:ft ,' hiel"Over · zij.tl Wèel? om. aleoht,r weinige 

gegevens heWaa.r'a • Voor de · l4e eelJ.W zijn sleohta de .naaen be 

k.end Jll van twee monniken, · die schreven. Prior· Ni~l~as · Helro.:Lno, 

die ru:ial4stig · was uit de Grande · Oha.rtreusê, ijchreef' veraohei 

dene werken~ zowel in zijn·vl:'oeger klooster als in st·tatha 

~irJ.a {1). Op het einde der l4e èë1,1W àohreef .Arnolä Sleepatof 

een groot leotionQrit)Jll (2) • Wen mag evenwel aannemen 'dat de 

cneeste·monnikén hebben. biJgedragen om het' convent van de no 

dige ltoarboelten te voorzien. :Pe ve.r1t1el.ding in het Qbi t u.arium 

van de · sch.Jii~f'a:r.beid van beide vootnoemde monnLken en van 

anderen llit latere tijd, bèk.ent wellio.b.t dat hun literàir~ 1 

_p.rodak.tie die <ie:r andere w.onn:tk.en ver overtrof'."• 

Enkele liturgisohè bii;e\tên werden door weldöene.rege 

achonken ,--:Ken magä.s te 1: uit zierikzee aenonk een bij bel, die 

uit versaheidene dalen be.stond (3} • Raas vander Rivieren 

schonk ae-n miasat, ten behoeve van de ka!)el, die hij in de 

ke.rlt der Kartuiz'ers liet bouwen. (4) . 

(l) R.A.A., K.A., Fondf! ta~t.;Lier, n~ 22, f() 35; 13 april: 
"O .n. Nyohol.au~ E:elm.in-Q• _aiöt'lachua Cartusie, et qtH>ndam 
prior domus hu~ua, qt1i aiulta bona eo.ripsithio e-ç· in Ca.r- 
tusia". 

\ 

(2) Ibid., nr 22, !0 71, ~O juli i.-o.n. Arnoldus sleepf#tet, 
m.onaohu.s domua hu~ua, qu.1 eQripait magnuin leotiönarium". 

(3) R.Ji..A., K..A., Fonds Kar:t.Mtwe.rpen,nr 2, f° CXLII:,CV0 A : 
Nlagis.ter •• de ity.rio.zee dedit_ quosd.ain libros, acilüoet 
JJibliamn · · · · • 

(4) R"A.A., }C.À" Fmnqa Kl;U't,Li~,r, n.r 22, f0 13:5,il; " •.•• fe:cit 
:tieri. oapellam et· oonaeo.raî'i cum orna1nentis ••• ,missale ••• " 
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Otrrtrent de sd.ripteriumarl)eid der uonnäken in de l5e 
eeuw zijn wel wat meer gegevene bewaatd, d ah voor de l4e 

een 
eeu.w, maar· tooh nog onvoldoende om eert zieh jl,list idae te 

k.unnen vormen van hun J.iterai1::e produlr.tie. Niklaas va!l Haar-. 

lern schrÈ:lef tijdeb.s iiJn ve:cblijf in de nieuwe Ka.rtu-is te 

Scheut van 1456 tot· 1".l58, e en kopi~ op _papier van de privi 

legiën de~ orde, evena Ls een klein werkje, dat 0BtJ.s J?a,i:ifà, 

werd genoe~d (l). 

Hèndrilt van.der .faleer, · die in dezelfdè Jaren als hi,apes 
te Scheut verbleef, b'egon aloàar aan het kopiëren van. e an 

summa Pisàna, het ve e L verspreide werk: van, Ba.rtolom.eus van 

Pisa ~ Hij beëît,.d:!gde 'di 1. werk.· na· zijn terugk.eer . .naat S'i; :r<atb.a 

rina •. Ten behoeve van heta·elfde ton.vent, vol tooide· hij in 

l.4.63 een :aridieoh •oinpend:tu.ro., Oot.üu.s iu..ris,dat llegok'Ui.en was 

door Jan Balen (2). 

(l) BRUSSEL, K ,11. hs.,. nr 57(>4, .:f0 32v0--35 , "Diotus aui:ew: 
frater Nioola.1.1s se.ripa:it ·hto pro dottlQ libtum än pa,... . 
pi:ro de pl:.'ivileg[s o:rdinis" Itein puto quemda.m. pa.r:turn 
libellum dictu.m-Opua paois.• · 

(2) 
. . 

:BEUSSËL, JC ._13 .,. hs. nr 516·'; !0 30v0 ; " • ..,. frate:r Henri 
eus dé mari ••• qu.i eèri_pai 1 p.110 d omt iata pa.rtim hio, 
partirn in dolil.O aua. Su.mmam J?isanam i.n pergameno, I-;em 
oontinuaYi t li brum dictum Ooulu.m iu~is, per :frat~e~ 
JoannelZl Dalen inoe:ptum, qu.aw. :f'inil'it anno .LXIIl in do-. 
mo sua •.••. " 
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In de tweede helft der· lóe eeuw. sehijtlt cie. sc:rlptoriu.m 

arbeid wel sen bl,aipariode door, te maken , Mogelijk· b.eett 

de gift van tam.be.t't Edel d.aar in ·g:rrnte mate, . toe bijgedragen. 

Hij sQho.nk aan .het· aon"te.nt een a.r.frente van 2 5 Rijnguld~n 

om boek.en te aoh.riJven (l). Uit Iran -vergelelten worden met een 

gift, die- in l.436 aan de l{a~tuis van Zelem. werd gedaan d oer 

cle pc,atulan~ Rombout Boon van Machelen. Deze voorzag in ziJn 

testament eèn; hele som voor het afschrijven van hoeken en 

vt)or }let betalen van. een l.ee.rmeester in de sohrijfk:unat (2). 

Vel'soheidéne monnik.en uit deze per-iade zijn gek.en,o om 

hun aohrijfwerk".• over Ja~ol:) Volpaerds (3) en Philip .van, Zie.rilt 

zee (4), die beiden te Leuven hadden gestu.dee:rd wordt in het 

Obituarium. slechts gezegd. dat zij veel eohrev~n. · Dezeli'd~ 

bl'Oll verstrekt wat meer gegevens over Bobê.rt van Ilootnik .• 

Deze sob.reef ,in hét l!oo~ der lte.rk. niet rninde.r dan 5 anti- ............,.. 

2hortalia (S}. 

(l) ILA.A., :s:.A.1 Fonds :ga;rt .• L.i,e,.,, n~ 22, f.~ 103, 3 nove~berz 
no. Jl. Lainbertti.ä E~el, · pionà"htta domus hu.~us, qui legaYit 
d oraud, isti 25 fJ.o.r enaa .reneuaes pro li br:ts sor:i.bendie." 

(2) 'H .J ~J. sonoLTENS, . .Uit ,<ae·n. :eat.a111ent van l436, i.11 li•B•, 
~IV" Ram;lém, 1925; bl.z, 6'l..;.6f.l. · .· . · ··· .·· ·· · · . · · ·· 

. ' . ,. . .. 

(3) R .A.á., tC.A •1 1onda Kart .Lter, .ttr 22. !Q M, 14 ju..ni : 
"O.:u. Ja•o'bu.s Yo:Lpaerdi, monacbu.a d omus huJus, qu.i rnulta 
aQripsit 1n dqatQ is-ta.tt 

(4) Ibid., nt 22, f0 90, 26 sEiptembel' i "Q.D. Phil:lppue 
Z~fozee, mcnac hua ëomue hll~us, qu:i rnulta ~et:lpait •0 

(5) Ibid., nr 22, :f0 89, 22 september : "O .n. Robat~ua àe 
· 'rorn.a.oo, monaehue dötntls b.uJu.s, qu.1 sori.psit quänque a.nti 

I)honal'.'ios it1 choro nost;co .tt 
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Of Jan Veken~tiJl ~n Dan!el van Hildernisser di, oc~ 

te Leuven hadden gestudder~, ,p het I1el boeken hebben ge 

achr even ia niet gevieten. Wel i,s b ake nd dat zij ac azeven tij 

dens hun verbliJf in andere kloosters~ 

Jan Yèkensiii.j l, die in ,1491. tot ,2roaurat or van d e nieuwe 

Kar tuis van Leûven werd aangesteld, echt e ef aldaar een "'.rönielt 

ote~ de stiohting van. dit nieu.we ~onvent (l). Daniel van Hil 

àe:r:n.isse kopieerde in 1507, tiJdens zi~n verblijf in Kartuia 

van· Geertmidenberg,. een han.dsqhrift, dat. in de catalogus 

van de Vatioaanaa :BïbJ.iotheek" waal' het nu beru.st 1 :Pseü.d o 

A.ugu~tinu.~, opu$oula nonnttlla et. a,l.i,oruru wordt genoemd (2) •. 

ln de veraerel6e eeuw zijn er geen Kiel.se monniken l!leei 

lrnkend, die 'boeken schreven, tenzi~ Willem van B.ranteghetnt 

tenrninete indien men héat ~ag 'q1;1schouwen als behorend to:~ 

het o onverrs van St I{athall'ina. Hij verbleef sl,e<;thta als hospes 

op het Kiel van 1530~ tot 1531 • .tn dia Jaren werden ve~mohei 

óe.ne werktm van zijn han.d te Antw.e:pen uitgegeven. In 1433 

veraoh~en.van hern b:i.j Maarvan De lteyser Violàe Animae (:3) 

{l) E. RE1JSENS, Onronigue de la o.nart,.reu.sfl de Lo~vain deauia 
sa f_onàation en l•U18 j~egu'à. Ï',année 1525,_ in A.s·.n.B~; _____ .•.. ~ :: •.. ,. .•..•. -... ' . . ·' ' ' . . . .. 

(2) R .J .J. SOHOLTENS, Il~ Kartuizèra· bi~ . GeeJ1tuidenberg1 in· 
B.13., XVIll,. hlz,l~.. . - . · ·- .. · · ··· 

(3) :;r 11 :P.ETREIUS, J:Jibliotheoa Carimaiana, blz. 120. 
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In het begin van 1535 d1:u1tte. G. Voatetinan zij.n ;roma.r:tum 
mzát:Loum.,. evenala de Franse vertaling ervàn. Op 7 juli van 

het zel.fde jaa, kwam ook dtt Nederlandse vertaling klaar. 
"./ . .. 

In deoembel' 1537 tenslotte versoheen bij Mattheua è~oai 

zijn Jeiau Christi _vita, qat in 15.39 ook in '.F.ranaé vertaling 

werd ll-i tgegeven (1) • 

Het Ka:ttuizerklooater op het Ieiel W1as ~èlf paEf enkele 

~aren geetioht en nog vene van voltóoi<l, en reed~ in. 1328 

werd de pr:iol! belast met de voorbereiding en de Oprichting 

van twee nieuwe Kartuizerlr.loo.atèra. :aeeàa in een ande,r ver 

band werd over de plannen van àe heer van 1.)iest I Jan van 

Laek.enb.ove en Jan Ghey1ine geaprok.en (2) • Het pa.at e.r bier 

enigiina wrd<ar op in te gaan. l\Jfën he.rinnere zioh dat de 

p:t'îor-gen.ei!aal aan de prio;-en va.n St Kathatina en van O.L.V. 

Qapelle van Rerne in deqe,mbe:, l.328 tJe opdxràcht ha<2 ge,even 

in~-û vool"noeàlde personen 1n ltont·altt te tx-eden oin na te gäan 

of de plaats, ~i, ziJ vool;!stelden V<>Ot het bouwen dël' kloosters 

(1) H'!J.J."SOHOLTE'NS, Bi;idr.Me voor (le G~sëhièdenia van het 
voormalig Kartttizerlitloo~'te.r buitén Del:tt,., 1ti H.:BC>, ll:i, 
blz. 329. 

(2) O:fr. su.pra, bl.z.J2-33. 
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en de :tnit:omsten, die ~iJ aanboden. voor llet onderhoud der 

monnik.en, bëantvoordden aan Ele eisen, wellte de statuten der 

orde dienaangaande ateldep,. JJe onèlel'handelingen betreffen 

de de rtièU.We l{artuiJ:i tètZel•in. we:r:den .:ceeda twee maanden na 

dien suooeB\l'Ol beëindig!;}. Op l :f'ebiu.ari 1329 droegen de 

atiöhte.rs ae vereiste gl'onöen en ink.omat$tt over aan Hendrik., 

prior va.n $t Kath.arina en Jan van l3ouobout., priol.' van. o"L. v. 
Qapelle. Op dez;elfdë dag aloten zij oo)f. een overeenkomat met 

de paetoor van Zelem (l). ~è Geeraardsbêrgen bleek. de eeret 

aangewezen plaats tt.1,3t geaohik:t voor de opriohting van een 

Ka.rtuia en moest een andere wo.rdèn gezocht. Op het einde 

· van 1329 wal!I oolt hi.er allee :Ut orde (:a). 

QI het itel.ae ton.vent in de l4e eeQ.ll nog geli~ltaal'dige 

opdanac:hten hee:t't ge~egen 1s niet bek:.end" Mogelijk. hee:tt het 

noohtarua in 1336 een tQl gespeeld Ut de et:Lahting van. de 

!arto..is van Gé(trt.t1~ide.nberg,. del derde KéX'tuia, di.e in het 

hettogöom :a~abant wer4 o~ge,riqht. E.r wa.rden in ellt geval 

goed, k!et:reltk.i~~m- tu.$sen beige l1Qöster$ onäe:tthoutlet.t. z:o 

verbleé:C de p~lo1'- va.n Gee.?ftru1d$nbetg op 18 #anu.~i 1361 op 

he; K..îeJ en tia4 er we~w;i.1.J.en<l op ale get11igè in een notlirii- 

lè ak..te. (3) 

(1) o. U ~rnU~EilU, A]W.alea o.l'ditüa Ca~'tul!Jiensi·s, ql V, 
bl~. 241-242 • . . . 

(2) ID., 040 o, blz. 236. 
(3) R .A .A., l{ • .A •• Fonds !{art . .Antwerpe.n, nr l.-t,, t0 lOv() • 
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l{et wa~ oc>~ 111et. het k.looate.t' ven Geelltrt1idènbere; dal h.et 

Jielse oonvent :i.n 1319 tie e~:t-stQ ove.re,ntornet sloot be 

tre:f.fendë een gatneenaohap yan gebeden" De bepa1ingen hier 

van .reik:ten veel verder à.an di~ çle~ ove.1teen1tomaten die enke 

le ~aren later '1let ander~ kloosters wetden gesloten. .• lU.et 

ei.ll.eett s ou r~.èil vool' ~lkaar& overleden monniken bidden, zodl"a. 

men h~n ove»l.iJden vernam, tnaa.r l'eeda tijdens het leven 

maa.k.:te l'llen elkander deelachtig aan alle geesteli~k~ WE;J:!.o~den, 

die God hen zou verlenen (l.). En de geineen.$ohal')pen van ge .•.. 

bedën, die in1398. met ëlè klooste,rs van ae.rne en Br11gge 

werden gesloten, be_perk:'te men zich tot ~e '.be).o:t:,e bij het 

vern~m~n van. het óve~l.iJdeA van een mon,:),:Llt ef een cle:rieua 1 

.reóditu.s Qnm;i,dde!LliJk: een dertigste, :te ,4l,:oe.n en eeu.wigdurend 

een ~aéU'g~tîjdê te houden (a). 

net Jfeat~l'a SQ.b.1.am.a, dat de eenheid in cle Kerk geàurende 

versohf.iicl~ne jt:U:'~tl vet:b:rak,, .liet ook in· àe Kartum,Hti:ide · zijn 

('4) 

R " ·A· · v A u .. "'·d · 17'.,,. .••• t· T,.:i"""" ·n·"" 02· ·· 1:o lri...iA • ·" · v·o··b· 1. · • .· ~ . .:ii,. ·•:·, A, •.• ,, . çrJ~. a: a.~.· ..• ~,;,:"' , .. +· .i;. . ., · . · •. "'~ . ~· .•• •:. s., .. 
c;,on...-1)ed ;}.mua 'in v·i:ta pul. ter et in mozite O!P!J.iu.m honorum 
que no#t1i" Sal~ato:ri.8, elecnen.v1a Qpe.ra;ri degna.bitui- in 
riobia • •• plenam Pat.'ticipationtm neencn et ·Vel:'am integramque 
fraternitatein. ••• a.ed · et ç,Um obitua v~stri àe fiU;oèeeeo.r·u.in 
ves tr o.rum nobis , .intilllatiJau.nt, pro 'Vobis ••• sieµt pro no 
bi1ï1 metipsis seollrüi11;m QfdiniP inati tu,ta f aoere ooneueMi 
wu.s; devote pe..rsè>l1lelll.ll$. •" 

Ib,.i.à ., nr 23; !0 12t» ..;. l25A 1" ••• nes et: no~rtros, au,Qo~se• 
rerï obl.igamu~ •••. gu,od. :p~o. qç.t.iibet p~ofesao de a1on.,aohie 
dumta:xat et ole~ic;d"a reàd:1.~uus d:lcte d omus Antwe:cp1e ••• 
semel f ,9.oie01ua pos;; obitu.m êuiuel::t.bet ia.m dieto.1:1.J.m., eua 
de ipije pex~eplmua,. u.rr.ulll trioena.rium defunoto.ru01 et anni 
versarium eon:ventuale eingulis annt.a et pe;rpetuiartie,rnpoi'i 
Qlls." 

1 

b. ---------------- , _. .. , , __ .. _ 



nefast$ invloed gelden~ Tij<lerïa het gener~al.;..ltapittel, dat .. . . 

in ;L380 · in de·Grande Ohartreu.se plaats greep, hadden de 

diff'initor·en voorzîohtig het vao:t-stel geopperd dat ·elk:e 

_prior in zake {fe-i>b:e<liènt.ia de zijd~ zou. kiezen van dé 
bisschop, in~:i:e.tts diocees zi:n. \tlaoatet g~legen waa. De 

meest$ atgevaardigden wilden hie.'.t'w,ede niet instem~en. l)e 

aann:ans;eta van de ~alla van .Avignon, · otidetlleid1ng. 'van dè prior 

genei:a,Zil vo.rinden de 111eerdethei.d en lliel.öen vast a@ hijn 
' ' 

zier.iswij ze. lle minderheid, dia het bi~ de paua van Rom.e 

hield, verl.iet het generaal. .. ke,l,)itt$'.l., .Al,du.s ontstond ook 

een ,eoll.etü.•:Lng in dë oide, welke zou dur en · tot 14.lQ. Dé Gran 

de Qb.artreuae bleèf het middel.punt van de lr:ranse fHl Spaan- ' 

se klGoairnrs, die Olelll:eniiiJns gezind wa.rer-.~ :ne ltt:Jliaanse, 
:nu:tta$ en Engelse tlooatera, die t::eouw bl.evên aan î,1.rbaan VI, 

vorinèelt een eigesn 'bèatuur pc waarvan de zetel ee):st gevtaiigd 

waa in !tali& en va.n~ 13~1. · te Seitz in Qostenr1Jlt (l);. · 

De lieàEtt(l.al:'l.Glae klóöate)!s we.rden het voorwerp van ee~ 
telle .· at.ijd tuse&n Cletnenti~Aen en U11·b.a.n.isten. In tegenatel 
l.ip.g tnet dij .Antwapse geeErtali.jkh.eid en de meeete 1(.atttt1ze,r- 

1tlèfHatera oe.r Neàet'la.nden, cl:l:ê trouw. blevèn aan de. pau$ van 

Home, hèbb~n de Kiel.Et~ iaJ1tu.ite;rtl teeaa v~oea de zijde der 

CleDlenti~nen gèkozen~ Op lû oktober- 1381.nam de Clëmenti~ns 

ga~:inöe :Philips deS-ttoute het Kiele$' convent in bijzon.de~e 

(1) lt.J"J.; .. SOUOLTE~S,. l}e la.ttuig;e;rf:! bi~. Gee~truiQenbè'.rg, in 
ll.J:3., l'VIjit blz. 4,3+ . · 

l·. 

l 
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b~söb.~:rming (l). Het jaar daarop fletnieuw.t de hertog. deze 

lllàátregal. Il.e K.artuizera .hadden biJ hem hun beltlag gedaan 

c,ver het féit dat vera11hillende personen poogden hun goe 

deren en .renten in beslag te nernen1 0111dat ze niet cle zi..Jdê 

van de paus ·van :Ró111e haddsn g~k,ozen (2} •• . ·, . 

WelJ"io.h.i wa.ten uiet a.ll.e inonnik:Eln: iti het K.iela~ oon- 

vent V(iöt de l)a.u, van Avignon.gewonnen, want in 1:386, na 

het overli~den van prlol'Jan SQheélt~aert, werd Ni.h'..laas ::trel 
m.inc .• diè afk.oinatie; ·#.aa uit de G~ande oha:rtreuse; tot prior 

aangE,3steld {'~). La.ng lleet1i da.ze ·averrwel het tlooste.t niet 

gel.~id, Êi~ overleed .re~àa dr:Le ~aar nadien op 13 april 

;LJa~ {4) · Na llet k..1.rt:~ prit1H1,at van tiend.rik. Even, wel'd ii'i 

l.,3g) opni(½IJ.W een v.t$emde w.ó,anilt. tèt p~i.or aangesteld• n~ma 

;Lijlt Willem van Wa'1enoyen,. die afloms.tig w.aa ai t de. Ka.rtuts 

\fan Vaû.vèrt.bij ?~ijs. Hij werd tevijna benoemd tot visi-,. 

tat O.\' der P.ioardisebe · p,:Qvino.ie, Waaz":\oe O{)k. de me~ata: Kar 

lt.iize.t.'ltl~oste:r.s oe:r: Nederlanden 'oehootdèn (i). Aanvanltelijlt 

.zoll. hij ae. neu:trali1teit hebben V'öOXlgee·ta;an, · aaar Wêldra · ijverde . . . ' . . . . 

1. 
f-,"' ,.· 
(: ,,,._. 
' ( 
f. 

{l) E • .A.A-,KtA~;.Fond.a ·I{att,A.ntwen.12e1i, nr 14,t :f0 66-ö6v9. 
(2) !'bid.,. nr·· 14, fQ &6t0 ~; 110~-ltt~l~ AeUS a.vort$ entend.t;i 9ue 

· aucun.s seaont eft:oroes et ae:ff'orcent d~ jour en jout 
dé ptenre et lever la$ r~~:te.st rev~nuea et pöesess:l.one, 
a_ppattenant a lea teligieu.~ des o.har~:r:eux_aeeoate noatre 
vill.$ dànwert, se.1.l'bz umbre d~ ëEI qu.il n~ se veuJ.~n:t de- 
termintr a,. un qui se d.it pape trrbain ••• u 
a"A.A, K.Au ~onde K'~iît~i~r. nr 2'41 fQ. 35; 13 april : 
0 .JJ., N'yóola.iiif E:eliui111.o, fll0t:iaohU$ Oa:rtu.aie, e't qt;tonQaln 
p.r 1 O.t' a OlllU.$ hllJ Q.$ H •" . . . 

. . 

O. LJ5· COUTlroliX~. Anna.lee ord:Lnte óa:rtu.a.iensis. <li V!,l:llzA:13. 
E •. L~ALI.rE, o.c. t bÎ:Z; 41. 

(3) 

(4) 
(5) 

---···-····· .. - ····---- 



hij voor dé paüs. van: .Avignon in <la ·Jloosters van Vlaanderen, 

Brabant èl1 1:ieJiegQuwen. l{ij werq daàl'orn doo~ qe U.rbànisten 

in d e ban geslagen · ('l). 
.· :En l?hilips de sto1;tte vond hi;l een· goede 'Qo.nd·gen:oot. 

EeQds in 1389' had d ese een ~:i:'ote druk op· ie k.J..ooater~ in 

V;Laanderen uitgeoefend Olll ,,lè zijde det 0.lementiJnaA· tê IL:ie 

zen • .ln l.393 ijtt:llde h1J ·11ièu.W• pegingen · in het wèitk. om.,,.zijn 

plannen d oce te 4tijven•· Talri~·k.e }tartuizel'.'e · van dè ~lo0sters 

in 13.aande:ren,, lt'enttgouwen, en 001' !a)l ~it K~thaxina wek.en. 

in deze lijd ~:it naar oe klQos.te:tia. van Lu.ilt en Keulen· (2) • 
In 1394 , werden op beval van de hertoi J.2 iucnnik.en van dë . 

lh"U.&ee ·KEttiuis per 10hj.p · llfi:.aJ:i het Kiel ove rgê'braohi: oin al-- 
1 

daar Qnder h.et ge~ag ire worden gesteld van prior W:Llltl'Pl 

· v·an Wadtt11oye11 •. Na k.o.rte tijd we~den ze naa..t de 1'4'r·tu..ia van 

&oa11.tiy gezondèll (3) • In· het begin van 1395 werd· Harman öJ.inak.e 

~~tl rilonn.ik; van St ·Ia.thald.na.;: iHrt prior· cler Br,ugae · Kat'tuia 

aangesteld" Onoei' zi,n 1leatuu;i:, heett dit kJ.00,ster zioh de 

!init~èf aan ilè z.îjd,,- fan, de :GJ.'and<t ohartreua~ geàe;b&mzèl (4). 

'•'1''•';'1'~·-··· ' ,.,,••:";'.,"'~ • ,:1 .• ,.,,..., 

(:1.) Q. JCJî COUTJWLX, o .C;l ., ä•l;. y:q:, blz. l.83 ;o 

· (2) C •. IJ# OOUTEU~, é .• •,•, dl V+, b;l.z. •aa .. 
($) F. ~:R,1MS, GeSahiedenia van Aniiw&ree~;·,dl v. ~e ·li:~l, bl.z. 257...;258 .,, · · · · · .··· · · · · · · · · · · ···· · ··· , · ·,>fz;i · 

(~) R .A .A ~. K,A .alto.n.ds X'at't .X,4zeJt,~. 22, f0 56, - .16 ~lint,' en 
lI .J .J" SCROilèE~S', liet Ka~tu.iz(:lrJtlooster. Dal van G:i,aet$n 
bll.iten :aru,sge, 1n · A~S .i •13•• · LXlllIJ:, blz, 16~167 -~- ·· 

. ·---------------·-· -----·- 



Het it.loóate.r van Geeraatd_abetgen had zieh ook. reeds :vl1;J.g 

s;ew,00J.1~n gegeven. J.Jè pogingen oiu de B:artuis. van Getrt. en 

hèt nitn:i.alen ltl.oöster S.t Anna ter Wo:estijrt.e bij Brugge voor 

A\1ignon. te winne1t · miall:tkte.n. Zij bleven. de ganse duur Ja,.n 

het S«!hiaaia tiouw, aan de paua van Rölllè · (J.). 

De. verdeeldheid in de Kattuizer orde; die het .goèladien 

a:tig leven in de· ltlböste.rs voo.rzèk.er niet _ten goède k:wam, 

nam in 1410 een einde, wa.nn,eer de eenheid in de terk. hé~· 

at~ld we.rd. rn 1411 besloot b.et eerste gene:caal-kapittel, · 

dat ,a.a de hereniging werd belegd; dë Picardiaohe p:r'óVinoie 

te verdelen olllwil.le van haar uitgeat:rek:theid en het ta.alver- 

aohil t.uaaen da Jrl!anse en J:'raderlandee oonventen~ ;pe ltleèn:itel'a 

van Herne, Kie'l1 J3rugge, Gent, Zelem, Geeraa:rdabergëtt, Geer 

tru.idenbe:rg, Lû.ilt · en het inon1a.le.nl<ionven1ï bi~ Brugge - werden 

gegroepeerd 1n een nieuwe pr(.)vinoie, die .Fioa.i;'dia ram0t:tor_ 

of tentoonse provincie- werd genoem..r! (2)" 

Dirlt Te.rlinlc, p:r1or vari st Kathal.'ina, we.rd tot eerste 

vieitato~ van, de .11:i~uwe provincie aanieeteJ.d. Hij bekleeiicla 
dit alI!.b1 oi1.aigeb:r Qlt.en, tot aan ·z~ d QOQ OP 14; ~anUa.t,"Î 1449 (3) • 

(1) 0. :LE OOîJïEUU, o.a •• <31.' 'fl, blz. 538. 

( 2 } E • LAM.:.4.LLE, o •O • , blz. 44 ~ 

(3) E"A.A•, J<.~ •• Honda lart' .. :Eiier., ~r 22, :f91o~' ll ~an~at'tt 
"A~no ;Dominl .&P oocc0· ÏLV:t:lI obut veiane~alJs pate.:r noster 
nom.inû.s Theo(à;':lolia Terlinok.1 qui prior :fui:û in d om.o · 
i.sta XUI~ aanf.s aut plus., visitator aut~m oiroa XUlII 
annca , • •• ·" 

-···----------- 
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In d}~ funotie apá(lll,c;l~ hij een belan.gti;lke .rol, ntet alleen 

in de Nederlandse provincie, maar ook'. in de gap.ae otdè. 

Reeds Ln 14l6 gaf het·. generaal-ka.pi ttel llem de maght om 

aan de ltl.Qosters der p.töviuoie een opl.Qasi.ng t-e voor te stel- 
. . . : . . . . 

len voor moeiliJkhed~n. die aen niet k:on Lat en aane Lepen 

tot het gene;i:ia~;L-k.apittel opnieuW; bijeenkwam (l) .• , D~ taalt 

van visitatol" -verplichtte Di,r~ Te:?tlinlt àiltWi;jls tot e,n ;a.n.g ... 

durige afw~zighëid uä t st î(ath~ina. E'.et genà,raa:t.~ltapi t.tel 
deed da~om. aan de monm.ken de aanbeve Lang die afwezigheid 

niet al te zwa.~ op tè. nemen en gedul.d .t e hebben (2).. 

In de vol.gènde jaren. zou hun prior evenvrel. nog ro.eel' af ... 

w~_zig zijn, ómda..t n1;) naaat zijn taalt van visitator ool:t ,,e~, 

eeha:i.den• 01,zonder{! öpclraqhten ltreeg .• !n 1424 en 1426 zond 

het getn'aal--ltapittel hem naar in.gel.and om de k.looatei-a te 

'Visite.ren, daar zdöh ald13.ar vel'$Ohillende onregelmatighede1>. 

voordeden (3). Op l..5 augustus lA28 vertoefde hij met de-. P.:tiiol' 
. . . ' ' ' . 

van Gent te Amstel.'àam óp ve;r00ek. van het aldaàl' pas . geetiohte 

(J.) 

(2) 

(~) 

mmssEL, K~ll'\t ha .l:t~ l9599f0 19 i«1Uegimus prio:res. ~. 
Antweipie •, ~·, · qûihu:s ooinmittl.m:Us. auçtor;i tè:litèin papi.t'Lili 
geJ:I:aralis uaque ad· futurµ,m aequens (;Japi tulum ut diiJpen 
s~EJ pdaint p.réeiqrlie in hd.c que ainé not~bili darnpn1 do- 
fllQ~ll..ln fu:t:urum.. oapituluin ape(Jt~e nequi•ent .. " · 
Ib::là ., JJ.q 22v4 f "flt:forea Antwerpie et crapelle vis~:~a-vo 
tea · e~ b.orta.uiur o ónverrtue êOX'U!.ll, ne moleste f'e.rant · abeentia 
eoruAl in l.abo~lbus otdinia et eint pati.entes .t• · 
E .ivl. \?IiO~SON.,.. The Oarthu$ian .Orde.r .in :S:nglan<i, bl.z. 267 en 2871 · ' · · ·· ·· ··· · · · · · ·· · ·· ·· · · .. ·· · · · 
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l(lool1lte:t' om de termü1i vaat te stellen (1). ::Cn 14.34 gaf 
heii generaal-lapittel aan l)i;rk Terlink:. öpdtaqhi alles te 

t"egelen :i.n verband rnet de stichting van een n:î.~uwe l(artuia 

te Zierik~ee in Zeeland (2). Het waa Jan L.ievens., een bl.ll" 

ger van dat stadje~ die het pl.an had opgevat aldaar. een 

Krurtuis op te l"1Qhten. tater vestigde hij zictt te Antwet 

pe.n, en werêl een groot weldoener van de Karto.is op het Kiel 

waat hiJ ook. beg~a'l/e.n werd (3) .• De qnde.rhandelingen, d.ie 

111.t'k Terlink: met ht1m aànltnoopt verliep~n zo gunstig dat 

»eeds i.rt het zelfde ja~ een ,reotol:' kon worden aangèatêld 
en monniken aangeduid oin zien te aie~ikzee te gaan vestigen. 

:Oeze eetste monn:iken zijn wellieht a:fltometie; utt (le kJ.oosters 

van het l{i~l., ijen.t en :a:rugge. en GeertlH:t1denberg (<l) • 

.;tn l4i6 trot Dil.'k fetlink met de prio.:r;i van Gent naar sohot 

îanèl otn de i'artui~ van ie.e:bh. t, visiteren, die :tn zwa;te 

:f'1nanoiële m.ae.$.lijk.hedett ve.i-keerae; Z.ij aeden beroep op 
Jaoob II, wiéna vaàe.l' in 142~ de tattuia ha~ geatiohtt om . · . ~ 

(l.) H.·.•·.·· .J •... J\ .. SOHO~~ENSJ. liet. voormaliS ltattu~zerk.:Looste~ te 
.Ams t erd alll, an H • .lj., liilt; blz. 50. 

(2) BRUS:SEL; .K.:8., à!.· ll, l~5~, :f-c> l.16 ~1'i.riori. .Antwe.l7pie ••.• 
oo!)lmita.tit~ .••• · anoioritas eapitt1l:i. senffralis au.per nova 
plant at Lone · p:rope "ie.t:ieze.e ~ u · 

(5) R.A".A., lC.A_., Fonèla l{a,t"t. Lier, nr 22, f'-1 13(>.A, ~n 
E .A.A., K.A.; F'ótld$ Kart. Antwerpen, nr c, f' OX1'III-v0 A. 

(4) H.J .J. SQll01'TENS, De :Kartu.1$ell'S bij Zie,rikez.eeJ in H.B., . Lill, blz. l.77. . . . . . . . .. · .... ·· . · ··· · ·. --··· · ' 

L_. 
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·. het Il.loost et• :te llelpen. Hun oproep was niet te vergeell!l. 

:Oe koning söhonk tal.riJlte goederen. aan de Kartuia om. haar 

e,r weel' boven op te helpen (l) "• 
:Oitlt Terlink. blijk.t dus wel e en man met g,rote i~ver 

en bekwaamheid geweeat, d.ie in de o.tde een belangrijke l?laata 
h' . . i ·. . . . . .- ..•. l . ' . . lJ . Lnnaa , _ 'X ~aena het generaal•~_api t 11e van 14;38 was zelf a 

· een det- acht di fti.nitoren; die ti~ dens de duur van het k.api t 

tel all.e maoht in handen hebben (2). T.romby is de tri.enine; toe 

ged aar; dat hij meer maoht had dan een gewone eel1ate viei ta 

~ot van een pro'11ineîe. Terlink: zou de funltt:Lè gehad hebben 

van vioa.ria-generaal. der 01:de, wiens bevoE?gheid bi~aa zo 

gFoot w,füi als die van de priör--ge-nraal.. (3) •. Dit ie wellient 

een en;ig aziJ'l.$: overdreven voo~ate.1.li.ng van àe grote i11vlo,ed, 

die hi~ in de ~.rde had. 
:Na, de dood van Dirk'. ~erlin.lt in lAA9, werd Arnold Cu:pérs 

van 1Iel111ont tot pr10r ian St Ka.tharina a.ange$teld ~-- Va,n 1443 

to~ 1449 wars h.i~ p~io~ gewee$; van de Ka-t'tuia van Geerat:U:de 

bel:.'gen"' Al twaollt hij het niet t()t viai~a.tor, dan verv11lde 
' ' ' 

h:i~ toqll herhaa.loelijlt die ta.ait itt .de K~tt1is van H;e:rne. De 
prior v~n di'ti oonvent~ die oon.via:ttato~ wae" nocht dit. ambt 

niet in zijn ei,geP.k.lGOàtër uitQefenen(4). 

(l) E.M. 11HOMPSON1 o.e._, blz.247..,2-1.-8!! 

(2) li.J,J •. aoHOLTENS,_ o.o., blz.179- •. 

(3) $,. LA114AI,#E, à .è. t blz. 42. 

(4) Ia., 0"0 •• ,1~ 46. 
-~. 

L_ _ 



C r .. , .. , 
;-· 

Mnold Ouper had ook. een 'belang.r.ijk aandeel in de oprich 

ting van de nieuwe lCartuia te .Scheut" :Oe i;ta.ö :a:ruas.el had 

rond J.¾53 het irttiatte:t' genomen om, bij het @enei.deoqrèl ·tè. 

Sehe1,;1.t een klooster te stiêhten. Na lang wiltk.Ein en wegën 

besloot hèt atada'beatull.r de voorlr.eut te geven aan een. Kar 

tuizêI'k.looster l' :Oecze beslist1:ing werd genomen ondet ih.vloed 

van de amman, Ja.n :van Edingen., en de atadsiJeel'etari, .Adriaan 

JJu1l.ael.l't1 die belde ze,er bey·.r:lefl.d war en irtet lfendrilt van Loen, 

prior van O ~t. V. Oap~l.le" H~t Vöo~stel, werd overge.inaakt aan 

da Grande. Chart.reuse, di,e in lVfë:l l.454. de p:r:Lo~s van Herne, 

Gent en Antwerpen voor ve,14dere bespll'akingen aattduidq:e. In 
1456 was all.eà in ~overre gel"eg~ld dat aan de àouw van voor.""' 

lopige qellen k:on begoti.nen Wórden èn dat de , p11t91:1·El in au 

gustus een oproep 1.tonöen tiqhten tot de veraqh:illende ltlooa 

te.rs om een of m.ee.r~e~e monniken -voor.het nieu.w~ (;:Q,nvent 

af te staan. Op e $:epternbE;tl!' 1456 klfatnen de ee.rstemo:nniken 

te s,heut aan (l.). 
. ' . , .. '~ 

Arnold Cu.pel's at~lge zeJ.t Nik.laas van liaarlern te.r be- 

soh:Lltking van het nienwe oonven.t" Deze was van 1445. t.ot 1453 

lz)roct1:r:>a.to:r van liet K:.l.elae tar1ilie en wetd te Soheu.t tnÉ31, de 

zelfde taak belast (2). ·. 

(l.) · A.E. ?!!,,, Ee·n g~së:hiei;lenia va,n (jë Kartuia, Oli,-V. van 
Gratie ~e S~bettJ en .llinnen BtUs$el, paaaiin. · ·· 

(2) BRUSSE.îst !CB., hsO. 5764, :fo 32 en E. tA.MALLR" o.o .• ,, blz,?l:o. ·· .. ··.·· ..._ ·····.··- 

L_ _,,_, 



Op het einde van :b.et jaar t456 w:etd ook. Hendr:ik: :va1:1àer . Meer 

v . .ls hospe~ naat' Scheut gestuurd. ~a twee jaar keerde }1.1J 

reeds nam: Jlet Ki.el te:rug . (1) ., Qolt Nikrlaaa van Hat=U'lem bleef 

sleohta twee ~aar te SQheu>t" Op het einde van 1!5~ wa,rd hi~ 

verltozen tot prior van he~ Utreoh1llf~, k.loo$'te~ (~). 

]).i,ior A.l'n.old OupE.t~e . zou ook b;ijdrag~.n tqt <le llläte.riele 

uitbouw van het ltlooste~ ~ ,in 1435 had Egidiu,s van :Berghen 

op de hoei,van de Stnivsr~st:aat te l3russel een kapei o:pge .•. 

~1öhiï t ót eerhë~at el v~ .het :a ~ saoramen1, dat daar èl oo:r de 

Joden we:ra onteerd • J;lr:;t bi~b~hö:rend h~is ~n net pati"önàat 
ever de k:ape;;L, <ü·qeg hi;J in zijn testame.n.t op aan de l{;a,.4tui- 

ze:rs -van h~t Kie.l en Herne, dié heel. wat lll~eiliJkbeden onde'r 

vondèn met het ltapittel va,i ~t -Qu.d<tl.e, déi.;y; ze:~r zwrut:e voor 

Wiaa'.rde a:tèl4e voor de 41tl,."itenning àé.r kapel• Het was de ltedoe 
ling väi'.l Egidiua va.n .Berghen~ dat ziJ.t:1 stiçhting de.ltetn zou 

wc>.rden van een nîeu.we }ta.rtu.is" :Pit zou evenwel .niet. gebe:uran. 

Sleehta a.f en toe vër'bleven er tartuize.ra w.anneer zij Qtr1 een 
of ande~e :teden te llruaa@l cnoeaten ~i~n. ln l-4:56 wi).d.en de 

(2) 

(l) EBîJSS~~ .•. x.n~, )tij. 5'76·!h: f0 ~Ov0 ·~. •11telil eod·ein anno LVI 
cirèa a.dAetrtn.tm. I101W;nl venit ad dotnllcn i.etam :trate~. Benri 
eus <ae Mttr.i• ~e Lov~nio r:tatu,, monáahu.i :pro:fessllia domue 
Antverp1~ i qui ateti t hiö do.os aanes ~ .• " 
!l;)id ., t032v~ i "It:em. eodeia anno (l.4,p8).". :fra~e:r Nicrnlaus 
Oe · IJarle:~ •. monac huà profeasua dotllus Antve.rpie, pll'~rnus 
proouratö:i' hu:bs domu..-e-, eleo"tus tt:i.:it in p:r:lQ.t'éln domua Tra- 
A .·· ··••· . o. · . · 
11eOuJ. •• "·"· .. . :: 



taJ!'tuize~ai het hu.ia ve.r!toJ?ett, zi~ l)eclaohten zich evenwel en 

schonk.en het aamen met de daarbiJl1orendepatronaat · o~el:' ·de 

ltapel aan net nieuwe eonvenl van SQhell.t (1) .• 
O,ok oe Ó_pvolgèra van .Àrnold ~upera bleven goede beii'ek. 

ltingèn met Sahêut ond erhoudtll en hielpen bi~ de uit bo~w van 

het klo~stet Niklaas· van l!a.~leiil, · die in l.~68 tot prior · 
"' van st Katherina we.rd verltozen, en van l:472 tot aan zijn 

dood in l.473 tevena de functie van oónviaita.tor waarnam (2), 

à:Loot in 14.72 · e'1.n geineenao.hap van gebede·n met zi~n vroe.ger 

ton vent (3) • I.n 1476 deed p.rio~ Ja.n vanden1 :aerghe aan de 

1.Ca.1:'tuie van S'chet:tt een belangl:"ijl:te gitt ö.P voorwaa~de <iat 

111et het geld een oel zou gebouwd wo.ràen aan èle :W 110. zijde ' 

van het grote pand (4). Op J.© ootöbe~ 14$0 sohonk: hij opnieuw 

een aom. van 10 lb. en 5 $, om de bouw deJ:'k:erk te bespoedi 

gen (1). 

().) 
let:i'b, !fi lil- so.o • Jto:v~fl.AiQh. 

(2) J;i .J-.J. SCl{()l,T~S, :Neö,tologie d,elt Utreohtae Ir~tllizer:s, 
:i..n A .G .A .U, I,XXl, °Qlz. l22" •· . .. . 

( 3: ) R • ..A.. A •. , K -• A M. Fond a. ~a.~ t .J,i .e1:,. nl:' gg " f'0 · l25 B •. 

(4) l3RUSSE'Z" l{.» •• .h.s" nr 516¼ fQ 52 ; ttitein ~MO èód$tn (1476) 
prior Atitvé.rPiê" Jtkknnes d$ J'Kion.te. ;·. dêdit elemoainam ••. 

·. taJ.i cortàitione ~, •• ~ .. àomus h,ec faoeret edif:i.eare unam 
a~J..lam •.•. ~ i.n à.ono QQraali. versus erientemt'. · · · · 

(5) lbid" t0 t5P ; "!tem eod.ein anno (1480) ~ oo.tohtilJ. P+-iör 
.Antverp:J,.e;. Jöànn~$" ••• àradit a.d opus nove eoclesie per 
f1oende 10 lb, 5 ••" 



ln de op:riahting van de ltartui$ van Léuven. de laatste 

(jiê in .de Nederlanden. we.td gest:ioht, had b.et Kielae ·<,onvent 

weer een g.root aándael.,_ Walté.r Wateá:.èt ,· aoholaster in St 

<ludele hac:I l.~-t te Leuven :î.n 1488 een stuk. l.~nd van 4 bun.der 

gektJ(lbt nabiJ de ttapel, van het E. K:t'u..ia in de paroob;ie van 

st Jac.ob mët het ·oog op de atiehting. van een E:a.J:1tuizerklooster. 

Hij had ae zaa~ i.n handen gegeven van :S:endrj.k. van .:ou.iveland, . . 

sedert l.480 ,Prior van St ·xathal,"iná eu con:viaitat~r der pro 

vino:tè vanaf 14:84 (l). Hend.rilt,·van Duiveland nam de zaak. 

te:r: harte en liet nietij onverlet om. zijn opdr aoht zo spoedig 

mogeli:lk. t.ot een goed einde te bl"engen .• Hij verkcreeg spoe 

dig de vereiste toelating van !'hilipä de Stout·e, van de 
. ' 

bissöhop van Luikt en van het lt.e.pitte1.van St '.Pieter. Alleen 

de onde.:t"handelingen !llê't dé plebaan · van st Jaoob verliepen 
niet zo vltt. In 149l was nochtans alles in zoverre k.laa.l: 

dat :reeds twee inenn:Ucën, Jan Soiuli.n~ en Jan Vë~enati~l, 
en de d onaa_t Niltlaaa naar #euven .. konden gestuurd wordé.tt ~ 

Jan. SGul.ink:, die tot dan· pl:.'ior van de K'èx'ttiis tè Jlel.ft wae, · 

we~d a~ng~atsld tot ~eê1o.r~ Jan Vetç.enstijl en de àonaal' wa .... 

ren hei~.è afk,o.mstii$ van h1)1i ·1'iel (2) ". 

(l.) A •. RAlS8lU$ ~ Ol"i<?;ines Oa;rt'b;áal'i,ll[! Belwf t 'blz. 148;...149. 

(2) E. REUS:E~S, ...,Chr;;,;.. ·;:;...· o;;..;;n,;.;.1~··· j,,,;ó!J..,.e...,.·· ._til...:.;~ •... - · ••.•. J.a.;,.., . ........,~~_,..,,. .•••.•••. ~.;;...,,.~........,...,..;;;..,__.....,...~ 
lila f oncts1.tion en: l498 Ju.sgu' · A~s· .R.B., 
blz. 230-233 ~ · · · 

1 
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Dé !i.nanoiëlê ktitit de:r- stièhting ha:d ll(Jnd:t'ik van Dili- 
. ' · S . . ' , · · c' . ' · · • veland wellio.hten:tgzins verwaarlooaà. ;J:n 1500 stond liet: 

.n:te~we k:loosvèr è,r zo slècht vcor , dat Maar ten Adorne, vi 

a:ttator der prov·in,oie, zich Vèl"plicht zag een opröep te .i-ioh 

ten iiot alle litlóoater oen het· Jonge öonverrt te help.en. Aan 
het l{iel.ae ~loóster stel.de hij voor een bijd.rag~ te ater-;en 
van 5 e •. ~nol Va.Qtäert I dÎe iij 1497 He.ndrilt van llu.i veland, 

al~ prior van St Kat"ha.r:ïna ~n ala convieita.tor had opge- 

volgd ( l.), aehonk een a.i,:~i.phonale" Enkele ~ aren nadien 
1Jtthonlc h.i.j ooll het oudtl ~oorgest.oelte del:.' lte.rk., · dat no~iin 

tallieli~k. goede·et4àt waa. Alleen h~t gedeelte oa,t op vloe:r 

rus$te Dtoest vern:.teu,wd ·worden" Een. eon.ver$ van Delft, die 

·aohrijn.Wèrlter was , nam; het 'uit elkaa:r en zêt.te het te Leu 
ven opnieuw, ineen met de hulp van twee andere sohrijnwet- 
ltel?a. :rtjdenfit het gene.rat.ü-kap1iteJ. van l.504 ioi,gde Arnold 

Vaataert i/OOX' de. incorp'oratie van. het t;t>nVent än de ord'e 

en de aànatelling van Jan SGu11nlt' tot p~io.r (2). 

.. Arnol.d Vaetael.'t &vetleed in 1506 ~ He»fllan •an snee~ 

,volgdé .heQl als · prior ven St Kä:tharina. ~even$ Was hij van 

1515 tot l5i7 aonviaitat0:p,. der ptov:tn<ti~ (~). Na hern be 

k.leeddè geen en.tel prior van Sir J;a'thatina nog dit arobt. Dit 

{l) A. RAISSIUSt 

(2) JL. RliVSENS, o.o~, blz~ 25~51, 260 eµ, 266. 

( 3) Q, "· RAlSS!OS • o .o ",. blz ~ l.48,....149. 
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:Oi t wiJat er op· dat liet @on:vent in de 16~ êeµ.vt niet ~eer 

zulke voöraanstaande plaata :rn de provi.rio,ie innaai alà in 

de l.5e eei.:lW. 

Niet alieen onderhield h\~t eon.vent van: st Katharina 

betr·ekkingen met deklooata:ta van oete'l.td-e o.i,d (iJ, e ok inet 

ltloostèl'S van andez e orden atohd hei ~_p goede 'iloet .• , Voor..: . . ' . 

eerst a;ent gewezen op oe goe.cle telàti~a il'l~t S't Miëhiela 

abdi~. Gedurênde vele ja,.ran hebben tie 'abten van d:it itloo.$te.r 

met allerlei middel.end~ pä$ geetiohte I{a.rtuia: op hèt Kiel 

geholpen (l). Dat ·aie gQede betreickingen,·bleven voortcluren 

blijkt Uit dtt talrijke vermeldingen van. abten van St M:l. 

tt.b.ieJ.s tn à~ overÎijden~beriqhten van de Grànde Qhartreuae (2). 

:BeiangriJlf.er evenwêl. is de invJ.oecl die het 'Kiëltie oon 

vent samen mét de an.de:r·e Kartuiiersltlooatè.ra, van '.Brabant· 
uit oef'eriae op de · tloostersl.ot1:1eweg:ing. n.e Kartuizel.'s haàden 

· in de l.tè eeuw huil idèaai van àfzondering- hooggehouden, tèl' 

'WlJl :1..n- de rneeate an({el'e k.looatere het geestelijk:: ,peil fel. 

· gedaald · waa • Tengè~oige van cl~ u.ithuizighèid der mo~n.tlten 

hadden de ~looate.r..régelá veel.· va:n hun .. w:i.jàing ve~lQtèn. In 
tal. Van klooateis :Won.à men de clauau.ur een nu.tte1oze laat, 

die ni.et meer van de tijd wae.. Reaotiea tegen èjeze ve:räl.ap- 

(1) R.A • .A. •. , E:~A., Jlonds K§:Ft• Lier,nr 22, .. :fCl 13811 ;",Attbates 
aanoti Michaelia })er annoa Gl1,;tlt es, quia in, lni:tfià dc,wu.s 
bµ~u.a ., •• fratr~a inc,redibiletn patiebantu:r penu.rialll, aub- 
verunt eia ••. sepe et· in divereia. tt · ·· 

(Ä) O. kE (JOUTKU'Xil;, o.c., d~Vl, blz.l?l,...172. 

·- ·---· ·- - . 
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ping blê'Ven niet. uit" ,tn Br,;'bant atondei+ de he.rvorining~n 

in het te\ten van cl.asuu:c, die bij ae l{artttiZèl's zozeer in . . . . . ' . 

eer werd gehouden (l). 

Een be lahgl' ij ke f :iguur tn à e k.locsterslot oew~g:ing was 

;r,idder Arnold l'all orayenb.em, heer van G~obbendonlt. Deze 

atonq __ 'in nauwe betrell;ld"p.gen. met de Kartuizers van het Kiel. 

Door zijn toedoen hadden zij de amortisatie var kr egen van . . . . ' 

ae helft der heerli~kheid van het Kiel. Herhaaldel.:i~lt liet 

hij hen gtote giften geworaen en m.enigrnaàl verleende hij on 

derdalt a.an de prior van St Katharina en aan andere priora(2). 

l!et veelvuJ..dig oonta0t met het leven der ICartuizeramonnik.en 
o:p . . . . .. - . .. . . . . . heeft .Arnold well1 eht ean grote indru.'t!. nagelaten. In 1418 

stichtte hij te Herentals een beslotep. klaoate.r voor vrouwen, 

dat hi;J. on.der toezioht ·stelde van de abt. van Tongerlo en d e 

prior van Zelèm.. Enkele ;1aran nadi~n was hi;j t.e Herent bij 

Leu\ten a.a.nw:ezig o_p een pleqhtighe1d :in hel k.l.ooet$r v~ 

:Be"lhl~hem, het eBrate mannenklooete:r dat he t k:looet~ral.ot 

aanvaardde, zoals dit bij de l(a:rtuize.re in voege was, Sede.rt- , 

dien. ri~pte ook: bij Arnöld van Oraeyenhem net J)lan een gelijlt- 

(J.) F. PBlMS, i~ kiooe~
1
~ral,otuewegir~ in_ ~abánt., :i.n Meda 

G1eliti;Ben.van. de B;ofl,Vl .• Alt~d, voor W-et~u1sohapeen~ t:laame 
der letteren, VI, 

(2) R.A.A., n~.A., Fonds Kai:t. AA'tWerQ~.tl, n~ 2, fO cn,IIIv0 Al 
''Dom.inua Arnol:dü.è de 9rayenhem, . miles nobilia ü1 :B:raban 
tia; valde ~piena vir • qtü dil.e,:x;·it lmnos et religiosoa .. 
ft.d.~ e.t:iain p:ro111oto,1~ noster in om.nibl.l.s et hospitê'tlia priori 
nostro e:t al;üe ··prioribua .• " 
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aardig rnannen.k1:oosirer te ,s~tchtan. II:i,.j wou zoa,lµ, bij,' de 

irartuiz~ra; afzondering. oer monniken in ,cellen l i~ plaats 

eohtet van .de aohrijfaxbeid der Kartuizer$ wou .l;lij èlat ge 

wijde studie de voo.rnaama te bezigheid qer monniken zou zijn. 

B;e.rhaaldélijk. ging hij om r aad bij de prioten van Korsendonlt, 

Zaleai an het Kiel, Op het einde van l~l4 werd de. stiohtinga 

ak t e voor de priorij, van O.;L.V. ten Troon t e Ouwen-Grobben- 

d orik opgesteld., Op 25 aiàart 1420 legda.n de vijf eers~e no 

vicen na e en proefjaal' hun geloften af. Bij dié gelegenhei.d 

had er een grote pleQhtigheid p:Laata, waar op de 1>:r:iors van 

Zelem en het, Kiel aanwezig waren (l). 

:P.rior :Oi:rk: Tetlinlf. bekleedde niet al.lèen in zij.n. eigen 

orde een voo.ràa.nataandè ~laats, o ok te .Antwerpen stoJ:J,d hij 

zesr in aanzien •. VaraJ1Hrnid~1;1e ina.len werd op hem beroep ge 

daan om reeds bestaande geaatelijlte instellingen te hervor 

men. ln aug. ).42t3 ggt Jan van Gavere, bisatho_p van IÇarnerijk., 

aan .Anoel.Dl Fabri, deken van, ,het kapittel; Jrl.oria V.ranç~; 

d ekèn äe.r ohij,stenhe:3-d, en IJilt'k. Te~link. Q:pdrac.h:; een o..nder- 

z cek in te s~ellen i~ de lep:roz.erij Te~zielten, )laar· önge ... 

hoor<.le wantoestand on zoud~rt heè.r,aen. De bisschop gaf. hen. te 

,rena cï~. macht 0111 de nodige hervormingen dOO.t' te voer.~n • Zij 

namen hun taak ernst;ig äp.Iteeds op 14 Juni 1427 werdtn de 

talrijitê hervormingen. die zij voorstèlden doo.t depatis goed- 

(l) F. PIUMS, De priori~ o.L.Y. ten Troont~ ouwen ... Grobbendonlr, 
passim. ' 
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gelteu..rd (;l.). Het j~ar de,aró.P, in 1428 verzochten de_ zuijtars 

van St Elisabethgästhu.ia ·de· pau.s om hervorming van hun sta 

t eten. J)e paus gaf aan de abt van St Miohi.ela.; en de prio1.1en 

van St Katharinà en van O.L.V. ten Troon opdracht die .taalt 

op·zich te nemen, die ziJ reeds hei volg~nd jaa1 tot e•n 

goed einde trachteri (2). 

· Wanneer· Pieter .Pot in l.4$~ in de Munate1;straat een 

ltloo.ster atiahtte voor Bro"eders van aan G-emenen Leven, duid 

de hij !Ji.rl.t Terlinlr. en d e prior van O .L. Vrouw ten Tl' een aan 
als _p,roviao.ven. Zj_j zouden de rector aanstellen en toezioht 

houden op het godsdienstig leven in het convent. I.n. 11*4 wij 

zigde Pieter J?ot zijn plannen en besloot een-Cisteaoiënèr 

abdij op te richten. :Oe re\c.eningen van dit klooster zouden 

door de prior àer Kartuizers worden nagezien (3)., 

Tenslötte· dient nog vermeld dat de tartu.iz~ta fn de 

tweede hel:ft der l6e eeu.w eveneens goede betrek.k.1ngen onder 

hiel,;,den met de lvlit1derb.roede.:ekleoatei'a van Antwerpen en Meohe- 

1.en. Omwille van de materiele hul.p, die de liattu.izerQ hem 

hadden 1e.rlaen.d, tnaak..ten zij alle bewonér s van de Kartu.ia op 

het ,tiel deêlaohtig a.an al hun gebeden (4). 

(1) J. ?RI:iVJS, Geeohiedenie :van .Antwerpen, dl VI, 3e lH>ew;;, 
lllz • l..78. ·- · · 

(2) ]Jï. PRIMS, p.o~, dl +s, 3e boek, blz.173. 

(3) J. TIIEEGXSENS, .Antverpia1 0hristo nas.cens et .<Jreao1t1.a, 
Dl I, b:tz. 4:80-487 en. 543---$6:r. · · .• - 

(4) R • .A,A.1 K.ii..1 Fonds Kart.Lier, nr 22, f0 .126.A. 

--------------------------~- -·--·· 
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ging van bun sohulden, hadden de Kart. wellicht gehoopt dat 

alle na.r:igheid voor goed voorbij was en dat er een nieuwe 

periode van voorspoed zou volgen. ne nieuwe 1:amp, die de 

l{artu:ie op 26 juli 15~2 teisterde en dië alle voo~gaa.nde 

verre overtrof,· deed hun verwachtingen in rook opgaan en Vel" 

nietigà e de vrucht en van twee eeuwen moeiza!Il.ë at beid • 

In 1542 wa.s er opnieu:w. een ooJtclog l.oagèbrok:en tllase11 

Kar$l V en de ]'ranse koning. Deze had als bondgenoot de g:raaf 

van Geldel'land, wiens troepen werden aangevoerd door Maarten, 

van ~assum. Kort voot: de oorlogsverklaring had 111en deze te 

Antwerpen gezien, wellioht om zioh te vergéwissen van de 

sterke en zwakke pWl,ten in de verdedigingsgordel. rond de 

stad" Een deel h.iervan, gëlegen tu.saen de Sohelde en het Be 

gijnhof was becluidend zwalt1te:r en gevaärliJk.er dan he~ ov-e,rige 

gede:Jlte, dat in de loop Cle.t' 15e eeuw llerbouwd waa o.f vel." 

sterk:t" ~egenover deze sector lag ltet Katttüte:rkloQste:c, 

dicht genoeg bij de atadswallen, om een gesahiltte aanvalaba 

ais voor de vijand te vo:rrnen~ Wan.neer Maarten va.n Rosaurn 

plunderend naar Antwerpen afzak.te en zijn kamp op het St Wil 

l.ibrordevel.~ ten. Noo.t'<len der stad opeloeg, we.tden de verde 

digexs t vooral die van de zwaltke sector, door een panäaehe 
ap_gst overvallen" Op .hun he.r.b.aal.de verzoek.en ingaande, besloot 

-· -·- ···-- .. __ 
--·· . -·-··- . -··· __ ,_,.---··-·~--·---··-·' 



net stadsbestuur de Kartuia :t;e Vel'nielen, o.m te beletten 

clat zij voor Maarten van RosaU,Jn een goede stelling zou vor 

men. Op 26 Juli 1542, nadat de Ka~tuize:ta sleohta het bij 

zonders te van hun beiittingen hadden kunnen redden, eta~en 

de verdedigers het k,looeter in brand. Er blëef nad Len nog 

weinig v~n over., Alleen de ~apel, d1e buiten het klooete~ 

stond en het gtootste deel der afzonc;leil1Jk gebouwde oellen 

ble"t/en geapaard :• Enkele dagen nadien t:rolt Maarten van Boasulll 

erwt zijn legér weg, zonder een aanval op de stad te hebben 

gedaan (1) o 
De Kartuizer~, die een toevJ.uoht g~vonden hadden in 

hun re:fu.gehuizen in de atad, vroegen aan het. stadebeatu.ur 

dat het lt:Looater op à-(Jltoaten dar atad zou J:lerbou.w<l word en. 
Het was immera ó,P haar beval. dat het kloosteJJ werd af gebtanö 

en tevens .had de stad hen in 1540, !Ier gelegenheid van de 

ve?koop van à$ heerlijk.heid, bel.oo!d hen tert al:iien. ti.jde 

te besaherr.nen" Qp ie au.gi! 154? gat léa:.t"-el V evenwel beval 

het k:l.Oóster ve.tde;r af te lJl.reken en het m.ateriaal · aan te 

wenden voot h.et herst~l en de versterltitii der s t ad smur én (2) • 

(l) F. PRIMS, Ge1ïrchiedenis van het Kiel, bl.z. ,1 .... 42. 
. ' ... . . . ' ·. .,. . . ' .. - . •' .. ··. . 

(2) s.A.A.., Fon<ls Kal!t ., Prooesaen,,, 16 au.guatus 1542. · 



Er moèt d-u.1 e~n andê'r$c plaats gezocht wo:rde:n ~m een geheel 

nittuw klocu.1Jte1' o:p te riehten. dé Kartûize,te vroegen· dan aan 

het eta.4:ebestuur toela.t:1110 om z! óh in dé atad tèl mogen vestf. ... 

gért.;; Hi e-top \fe~d hen gea.ntwoöJtd. da.t de e'ta.4 ntet bevoegcl, was 

èm hEJn die tQetlating të gê'f'11t omdat <Ut in ,tlfij4 •on a.ljn 

111tet de be,pa.ling~ van de Blijde Intrede (!I.) • Hiëri:ri werd l~ 
. ' . 

Jllêt-s bèpaal.d ~t de gee$teli.jk:hèid 'g•ên riiet.t'W'é go.ederen •o·dht 

vetJ?::rijg.-n en dat er ;.ë,•n ni.ttuwt klótétèt• moöhten dJieclQht 
'.tford;ën t•nzi4 met de inatèmming và.rt de "Vc:>r$t (2) ~. 

Dé Ka:ll'tuti;ate ~tahtt,n •ioh &ûl tot d.t 1"orat en verkregen 
de tof:la.tin:g 0111 êen n1e.t.tW' ltlo<>ste,:it o;p. te, 1:"ic:mten in gelijk 

· nilte $\iui van :Stabant" ViJt <,f zee atedên boden ·aän·· ei~ }{ar ... 

t.td ~e:t"i etn s•tcnikt·ê :Pl~t,, en verachei.done voot-ctelen 84Yi. 

Zi$ ze'itden •ton ècht.•1r -rtel liever in Antwel:'Pên ve,tigan en 
Y~otgen çlä..n het sta,dabeatuu:t dat het hen een geschitt:t· plaats 

in d.a stad tou gtWstts. &ij t•1.t had.den niét d~ middel-en om. 

~ë ncdigè gttnd. te ko1um., Tèi'mi\t die in de stad te•u.· dutll' 
va.a. Alle l>ël.c,ft~n van be$.<th«rird.ng, in lJ40 ali~lt:tgd, ten 
#a.,tJt; Töé.1clt de &tç1.d rtiete voot d!t Voö!'s.tel en a.ntwoolt'ddè 
dat ":tJ "fi,ti,tn. ha;é1t ver$tlch . tnó~$n 'l'é:ftól@$l1. ·*;è. b.bvt a.ld.ail" 

(1) s~A.A":1 Foncld Kart.,, ~:r.oéee@:ënt 1l Jan .• 1541« 

(2) R .. ·• l{O. EBPEEil:CR.·~ .. :t.~~·.·~oit! ft6 .... 1,,~, ffl!à.a<>tlte.,. ass,.le.a 
l?qs ... Bç\S ca.tlloUg:ue.e, bl.$. 47- 0" 

---·---·--~----------------- 
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z~j begost he~ben end~, dat. doendE3• s;eeoi:,e;Loeren de plaatse 

<laer si~ ~e.&eiren te .aijn, •.. (l.) •. Inciien de Kartu:tzers ZiQ.b. 

dus in Antwetpen wilden ves1.igen, moesten zij ztit maar.vqor 

nun grond zqrgen. Daa.r z~j dit evenwel t>.ièt ltondèn,, b~al,oten 

zi,;j zioh te vestigen te Lier, dat hen we;Ll;i.oht · de ineesi gun,- 
. , . . . 

:atige vo9rwaarden aanhood én d1;1t ·teve~a het .dichtst .bi.J Ant 

we~pen Lag , Waal" ~:i.j de m$eat~ l:)ez;i:ttingen hadden. Op l9 ~u- 
, . . . . . . . . . . 

li l,543 gaf dë tstadao'Ve.rheicl van :tie,: hen de toelating öln .zieh 

aldaar te vtH~tigen (2) en op l.JJaag. van dat jaar atemd$. Ka •.. 
• 1 . • • • • 

rel. V hiermede in (~). 

(1) S .:A • .A.·, l?o.nda Ka~t ., Processen, ll ,an. 1543. 
(2) A~A.M~, l?onds- Ka.irtu:izera:~013.arts.ri~un,· lf ~nli 1543. 
(3.) :a "A .A", 1r. A •. ,Foni;la Ka.l'l .Lier, nr 2, li.a s se 2. 



Voor de rn.on11iken van St l<at.harina betek.ende de·ver 

nietiging van hun klooster ei3P. zw~e al.ag. I!et verbod van 

Keizer Karel om het ltlooster QP àe.zelfde plaats hez cp te 

bouwen en de we.ige.r:i,ng dar atadsovtl:'h.eid om. hen ;tn de etad 

zeif' de nqdige gronden te ge1ien• ver,Pliehtten hen elders 

een önderk.01nen te zoeken" Te I4er, ba,gonnen zij lllet dezelf 

de ijver als de eerste m.onnik:an o,p het Kiel, aande bouw 

van een nieu.we ltloostef. 

· H,et bronrtenma:ter:i.aal.. d&t zij over .hu.n vroege~ eon11ent 

op het K.i.el zorgvuldig bewaarden, m.aak:te het mogelijk: de 

geeohiedenie va1,1 ban eel:'ste k.looat.el' na tè gaan• 

.Di~ materiaal bevatte echter weinige geg~'Vens oie» de 

atiohti.ng van S1i Jrath~ina op ne, }Ciel. Het was dan oolt 
inoeili~k u.i t te matt,~n op w~l;k. ogen'bli~ cle.r Kaxtuis we:td ' 

gesticht. Eve.nmiri kon zelterheià viirtregen woxicfen qver de 
p~rijonen di~ het intiatief tot d('; stioht~ns namen. ;eas na 
de- ov~reenk:otllf:lt wet het k:.apittel van .Antwerpen en de inge 

br0ciknatne van de ouë e kapel, icon men het klooster ~ls oofi- 

nitie:f gevestigd Qèsohouwen. 

Het ltlooat·e.r. begon Jliet met ruime mogel:i.j!:d1eden. l)a eer- 

ate dotatie wa111 zo k:lein dat d(;) monnik.en be:t:10~.P moea.tèll doen 

op het kapittel om de overèiráJ)ht van een kopele.ni,e te ver- 
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l:trijgeu~ Met de hul_p dér weldoé.ue,rs tonden de monnf.ken z Leh 

inspannen om een · gunstige.i·e el).I)nornisohe staat te bereik.en. 

Men stelde alle pogingen in het werk. om het vast Lnkomen te 

verhogèn. Xèvens brei.doen de KartUizèrs·het k:loosterdomein 

op het 'Kiel in 'belangrijke inate uit en we,ttden zi~ zelfs he 

r.en van. het 'Kiel.. llit btn:oht hal'.O.::iet. alleen economische voor 
delen; bet st'elàe hen ook. in stà:at de rust rond hét ltloeater 

te ·b,;nraren. Be1aetingen en na:tuux-ram;pen, zouden de welaiand, 

die d~1 Jeartuiia in de loo,p der l5e eeuw· had bereikt., in grote 

mate vermind eten. De giften der Weld oenera werden ook. aange= 

wen4 om de onkca uen van de ~löoaterbouw te dek;\en - · alhoewel 

die gi:ften 11ooit ontb.x;taken toch zou de voltooiing del' Kaiiui's 

vele jaren duren. Het klooster had een. groot pand, waart-ond 

eerventwintigh oel.J.en gebouwd werden, en een klein pand dat 

d oo.r de gem.t'1{H1eohappelij ke gebouwen was om.r in6n:l ~ 
' . . 

JJe ~ers te monnäken waren atk.ornatig llit andere klooatera. 

Gel.eidel.i;lk. aan .gro~icle: et- een zelfstandig co:nvent. :.Aan ::i;-oe 

pi.nsen zot.t het nooit ontbl'eken. De .POatulanten kwamen u.i t de 

tneest versoh~iden lil~doepe en u;it de ga.nae ;Nederlanden~ ]e 

vootnaainste bezigheid der 1nonnik.en buiten de uren van hêt 

ltooroffi.<:ie was de sQriptorium~beid. Versche1,denè aonnäken 

leverden hun bi~drage on het ltlooster van de nodige k.öorboek.en 

te voorzien" Het convent van st l{atharina onde.t'h;i.eld goede 

betli'ek.kingen met andere k.looate:ra. Het had een belang:r;,ijk. 



aandeel. in de op.richting van veraohillendê ander e Kartuizen, 

en vanaf het Weste.:re Schi.arna:,, in hê-t be s tuur der Nede.:rrland 

ae orde p.rovinoie. Het pr.ioraat van Dirk; TerJ.ink was in dit 

optioht zeer v:ruchtbaal.'. Omwille van het ho cge t aand gods-, 

dienstig leven 9efende het.oonvent een grote invloed uit 

op de k.looste.ralotbeweging. in. BI"-9.bant. Verscheide.ne. malen. 

ooit werd de p;riör van St l{ath~ina met de hervo.r1ning van 

geesteli~k.e.instellingen bela$t. 

We zijn er ons van bewust dat miasohien sommige punten 

in betrekking met llet eeonorniaeh aspeo,t van hét ltloos~el', 

nog ve:r-del' hadden kunnen uitgediept worden~ N:i.ettem.in dun 

ven we verhopen dat dit proe:fsoh:rift, hoe onvolm.aatt .het. 

o.ol:t w~ze" toch en;i.g lioht zal wer,pen op de geschiedenis van 

het Kartuizer convent op. het lÇiel" 

-------------:--------·------··-· 
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