I Deze bijdrage is een
uitgewerkte versievan de
lezingComeHell or High
W ater: The Carthusians
oJ
ArnhemandW aterManagementin theVelurue,
gehou-

Actieue
ontginners
of
sIirnmeinuesteerders?1

den op het International
Medieval Congresszoo8 te
Leeds,in de sessieSinkor

De l<artuizersvan Monnil<hu izenbij Arnhem:
goederen
beziten watermanagement

Suim: Monkstswater Manageß,georganiseerddoor
H. van Engen (StreekarchiefLand van Heusden en
Altena) en gemodereerd
door I. Röhrkasten(Dept.

Tov GaeNs

ofMedieval History, Univ.
ofBirmingham).
z H. van der Linden, 'Fockema Andreae, Sijbrandus
Johannes(r9o4-r968)',in:
Biografi sch Woordenboek
van Nederland, hnp://
www.inghist. nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn3/fockema, (29

;^-,,^-;
^^^^\

)aLtuaLL

zvgg

t.

'I(artau3 H. Goder,
se Monnikhuizen', rn
I. Hogg en G. Schlegel
(red.), MonosticonCartusiense,
dl. 3 lAnalectaCart u s i a n a ,r 8 5 : 3 J( S a l z b u r g
zoo5), 16r-172.
4 S.).FockemaAndreae,
PolderdistrictVelurueIStudiön over waterschapsgeschiedenis,rl (Leiden
1,950),1,2.
'De
kar5 C. De Backer,
tuize Monichusen bij
Arnhem. Prosopografie
samen met de regesten
van de zopas ontdekte
oorkondenschat', in: J. De
Grauwe (red.), Historioet
spir itualitasCartusiensis.
Col Loquä qu arti intern ation alis
- Antuerpiae
Acta,Gandavi
Brugis,ß-ry Sept.rgSz
(Destelbergen
1983),69r55, aldaar7o (noot 5).
6 Zie over zijn wetenschappelijkegeschriften:
H. Rüthing, Der Kortduser
H etnüchEgheruon Kalkar
Q4z8-r4o8) [Veröffentlichungen des Max-PlanckInstituts für Geschichte,
r8 / Studien zur Germania
Sacra,8l (Göttingen 1967.r,
75-82.Rüthing neemt Fockema's beweringenkritiekloos over : cfr. Ibidem,
5 9 ,n o o t 5 4 .
7 E. de)onge,H. van Boven, T.J. Petri (red.), Velurus
water.Tieneeuwen
r)Jotetbe(Utrecht
heerop deVeLuwe
zooT), t5-t6.
8 Utrecht, Universiteitsbibliotheek,hs. u4o (V H
z). fol. z6z-268.Wellicht
eenaßchrift van het origineel. Uitgavevan de tekst
in: C.A. Kalveen,'Historie
r a n h e t g e l e c hd e r s c l u s e n

Inleiding
In ziin 'Studiönover Waterschapsgeschiedenis'
noemde de rechtshistoricusS.|. Fockema Andreae'de kartuizerHendrik Egher van I(alkar, prior van het kartuizerkloosterte
Monnikhuizen bij Arnhem $368-g73),: nogalvoortvarend'de eigenlijkestichtervanhet
waterschapVeluwe'.+De BelgischeonderzoekerChris De Backeris nog een stapverder
gegaandoor de prior (volledig ongefundeerd)de ontwikkeling van verbeteringenop waterstaatkundiggebiedin de vorm van duiker- en spuisluizentoe te schrijven.sDezetoewijzingenzijn echterinterpolatiesvan de auteurs,want hetwordt door geenenkelehistorische bron gestaaftl.Bovendienheeft de Arnhemseprior in zijngeschriften,buiten een
algemeneinleiding tot de wetenschappen,
nietveel blijk gegevenvan grote affiniteit met
wetenschapen techniek.6In een recente,verzorgdeuitgavedoor het waterschapVeluwe
daarentegen
wordt de rol van de Arnhemsekartuizersin het ontstaanvan hetwaterschap
herleid tot een absoluutminimum: de kartuizermonnikenhadden,net als anderereligieuzegemeenschappen,
enkelebezittingenop de veluwe, in het Nijbroek.T
Aan de basisvanFockema'sconclusieslag, naastde resultatenvan het indertijd erg beperktewetenschappelijk
en bodemkundigonderzoek,de kroniek'Historie van het gelech
der sclusenbi Hulsberge'uit een zestiende-eeuws
handschrift,geschrevenin het fraterhuis van Hulsbergen.8De kroniek lijkt echterniet veelmeer mee te delendan dat de kartuizersin hetjaar L37oeenhoutensluismaaktenoflieten maken,die de erfgenamengoo
goudguldenkostte.eVoornamelijkindirecteaanwijzingen
dedenFockemanogal sneleen
leidenderol toebedelenaan de Arnhemsekartuizersen hun toenmaligeprior. Zo blijkt
bijvoorbeelddat Monnikhuizen deel uitmaakte van de geörftlenorganisatieen tevensdat
een brief uit r4t5 (overhet onderhoudvan de 'groote sluis' met de brug daaroverbij de
Hoenwaardsepoort te Hattem) aan het kartuizerkloosterin bewaringzou zijn gegeven.'"
Eenbijkomendgegevenis dat dezeauteurhet gebiedNijbroek, zoalshet in 13z8werd uitgegevendoor ReinaldII van Gelre,'dat gelegenesin onsenlandentussenSthoenenburch
undeWerven',mogelijk groterheeftingeschatdan hetin werkelijkheidwas.Erwordtimmersvandaagde dag aangenomendat'Werven'niet slaatop de gelijknamigebuurtschap
in de gemeenteHeerde,maar eenhoevemet die naam in het noordenvan Nijbroek."
Ten slottebeöindigdeFockemazijnopmerkingenover de rol van hetvoormaligekartuizerkloosterin het ontstaanvan het waterschapmet de spijtigevaststelling'dathet archiefvan Monnikhuizen nagenoeggeheelte grondeis gegaan'."De wetenschapper
wist
op dat moment echterniet dat er nog meerdan t5o chartersen anderearchießtukkenvan
de Arnhemsekartuizersovergeleverdwaren. Ze werden begin jaren r98o ontdekt door
Chris De Backer,ondermeertijdensspeurtochtenin hetArchiefvandeAntwerpsekathedraal,het Aartsbisschoppelijk
Archief te Mechelenen het BisschoppelijkArchiefvanDen
Bosch.':De Backerpubliceerderegestenvan de teruggevondenoorkondeschatin 1983.
Ook in anderearchieven,veelalop Nederlandsebodem,vond De Backerhistorischegegevens.14
Zelf ontdekteik recentbijkomendestukken in het GeldersArchief, die aan de
(voormalige)bezittingenen bewonersvan het kloostergerelateerdzijn.'s

De opzet van dezebijdrageis om de rol van het kartuizerkloosterin de Veluwseregio
opnieuwte bekijkenin het lichtvan de nieuwearchiefvondsten,met de bedoelingde vermeldestellingenuit de oudeen recenteliteratuurte relativerenofaan te scherpen.Na een
beknoptehistorischesitueringvan het ontstaanvan het Nijbroek, worden de economischebelangenen de politieke rol van de kartuizersin de regio onder de loep genomen,
zoalsdie in de historischebronnen teruggevondenkunnenworden.Aan de hand van een
reconstructievan het goederenbezit
van de kartuizermonnikenzaI de noodzaakvan goed
watermanagementduidelijk worden gemaakt.Ten slottewordt nagegaanin hoeverrede
monniken actiefbetrokkenwaren bij de ontginning en ontwikkeling in de regio.
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De bezittingenen rechtenvan de kartuizersin Nijbroek
In r3z8 gafhertog Reinaldvan Gelreter ontginning aanJohanneVerenBartensoenen Martijn Willems 'dat alingebroeckund alle die wildernisse,die wij voirt meerdit Niebroeckgeheytenwillen hebben,dat gelegenesin onsenlandentussenSthoetenburch
undeWerven',
met het oog op hetvermeerderenvan zijn inkomsten. De naburigekerspelsvan de Veluwe
werdenverplicht bekenen waterenaan de grenzenvanNijbroek afte dijken en afte leiden
op eigenkosten.Hiermeewerd het dorp volledig door kadenomringd: oostelijkde Veluwsedijk en de Bekendijk,zuidelijk de IQdijk, oostelijkde Zeedijken noordelijk de Vloeddijk.
Midden door het afgedijkte gebied in de lengterichting liep de Middendijk, van waaruit
Nijbroek in eenopstrekkendeverkavelingwerd ontgonnen.Iedereendie belanghad bij de
bedijking van de Usselzor dezedijken onderhouden.De geörftlendie wilden Iozen in de
wetering van Nijbroek zouden in de Iastenvan wetering en sluizen meedragen.Buiten de
kadengroefmen westelijkde Grote Wetering terwijl oostelijkde Terwoldseweteringwerd
Het ging duidelijkom moerassigen onbebouwdland, zoalsnog in 1558blijkt
verlengd.'6
uit eenverzoekschriftvan de inwoners van Nijbroek aan het hof van de landsheer,waarin
te Iezenvalt 'woe dat Nyebroeck,wel eertiits uuyterYsel angewonnenwesende,overmits
de grote laechteonbediick, woest, onvruchtbaerund dicwils gemeenmitterYsel lach'.'z
Bij de stichting van het kartuizerkloosterbij Arnhem in ry42 doteerdede hertog het
kloostermet 5oo pond kleine penningenper jaar uit zijn tiendenen met gronden in het
Nijbroek.'8Blijkensde teruggevondenoorkondeschatbreidden
de kartuizersdoor schenkingen en aankopentussen1390en r54o hun bezittingente Nijbroek echternog gevoelig uit, in de vorm van gronden,hovenen tienden.'sIn l.436gaf hertog Arnold van Gelre
het heerlijk recht van de handwissel(dertiendepenning) in Nijbroek in erfpachtaan de
monniken en in r4g8 verzekerdehertog I(arel van Gelre ten behoevevan de kartuizers
zoo goudguldenop de domeinenin Nijbroek. De kartuizersmoeten serieuzeopbrengsten gekendhebbenuit hun goederen,want in r4zg gaf hertog Arnold van Gelreaan de
kartuizers,in ruil voor een schuldwegenseenlening van 4oo goudenoude Franseschil'
den, de opbrengstvan drie horige tienden in Nijbroek.'oIn \493 verpanddehertog I(arel van Gelre de vernoemdejaarlijksepacht van de handwisselaan de kartuizers;in r5o4
verpanddediezelfcleI(arel al zijn domeinenin het ambt Nijbroek aan de kartuizersvoor
rgoo goudgulden en in r5L7 zolr hij hetzelfcledoen met een nvintigste van zrjn renten in
het ambt Nijbroek voor 58o rijnsgulden."
Blijkens de retroactenuit l135-ry36 die De Backerterugvond,was Nijbroek vrijwel
onmiddellijk (en misschienreedsvanaf 13z8) een afzonderlijkrichterambt geworden.
Hiermeewerd Nijbroek eenapartejurisdictie,waarbinneneen door de landsheeraangestelderichter het hoge gezaghandhaaftle."De Arnhemsekartuizersbleken later in het
bezitvan een soort van hooftlhof, het 'Spyker'genaamd,dat regelmatigdoor de richter
van Nijbroek bewoondwerd.';
Teruggevondenchartersuit 1534 en 1536 sprekenover de verkoop aan de Arnhemse kartuizersvan rechtenop het richterambtvan Nijbroek; de kartuizersbleken in 1536
rechtenop dit ambt te delen met de Windesheimerregulierenvan Nazareth(Schaer)bij
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Bredevoort,Diepenveenbij Deventeren Renkum en WindesheimbijZwolle.'+De Backer
wees al op het feit dat de regulieren bij Bredevoortzakenpartnerswaren van de kartuizers)25
maar ook de relatiesmet de beslotenvrouwenkloostersvan Renkum en Diepen'
veen zijn in dat opzicht opmerkelijk. In de stichtingsjarenvan het aan het begin van de
vijftiende eeuwdoor de hertogengestichteklooster te Renkum, trad StevenDoys, convers
(lekenbroedermet geloften)van Monnikhuizen,voor dat kloosterop. Enkelevan de eerste zusterste Diepenveenhaddenfamilieledendie kartuizer waren te Arnhem. In Diepenveentradenin dezelfcleperiodeeveneensenkeledochtersvan Deventerschepenenin met
sterkebandenmet de kartuizers.'6Enkelenvan hen schonkenaan hun kloosterbezittingen in Nijbroek.'zMet de Diepenveense
zusterswaren de kartuizersook zakenpartnerin
Nijbroek.'8Uit het cartulariumvan de zustersvan Diepenveenblijkt dat dezenhun bezittingen in Nijbroek (vijfhoeves)in erfpachtaan de kartuizerskonden afstaan.'q
Wat dezerechtenop het richterambtjuistvoorsteldenis niet duidelijk, maar de verregaandeinvloed die de kartuizersgekregenhadden,blijkt uit het feit dat in ry49 de prior
van Monnikhuizenvoor het hofvan de landsheerverscheenom eennieuwerichter te presenteren.De door de kartuizersaangeduiderichter legde daarbijeen eed af die niet aan
duidelijkheidhieromtrentte wensenoverliet.Naasthet aanvaarden
van de normaletaken
en plichtenvan de richter, zoalshet schouwenvan de dijken en weteringen,het eerbiedigen van de rechtenen gewoontenvan Nijbroek en het aannemenvan een rechtvaardige
opstelling tegenoverrijk en arm, moest hij de prior en het kloostervan Monnikhuizen
helpenin het doengeldenvan 'hair thins, tiendeenderentenendeanderschuitin den Nijbroec [...] nae sijn bestevermoegenals een getrouvrunt endedienre'.Wanneerde richter iets ontging of hij iemandverongelijkte,dan kon de overstevan het kartuizerklooster
hem steedsop het matje roepenen hem 'dairaff adverterenendedairop verhoeren'.Een
tijdgebondengegevenin de eedwas ten slottedat de richter er op moest toeziendat niemand 'besmetoft beruchticht'werd met het lutheranismeen datzowelwereldlijkenals
geestelijkentrouw de regelsvan de kerk naleeftlen.Hield de richter zich niet aan de in de
eedgestipuleerdeartikelen,dan kon de prior van het klooster zonderverhaaleenandere
richter laten benoemendoor het hof.go
In r33g was Nijbroek ook kerkelijk onafhankelijkgeworden(vande parochieTerwolde) met de oprichting van een eigen parochiekerk,waarvande pastoor door de hertog
benoemdwerd. De invloedvan de kartuizersis ook hier duidelijk merkbaar.Van de twee
vicariön (i.e. renten uit geestelijkegoederenvergevenaan clerici als vergoedingvoor te
verrichtengeestelijkebediening)in de parochiekerkwerd er öön begevendoor de pastoor, de anderedoor de prior van Monnikhuizen. Ook de collatie (aanduiding)van het
kerkmeester'en kosterambtwas eenbevoegdheidvan de kartuizers.:'
hecketo HulsInr37o steldehertogEduardvoordeVeluwe'eyn
dyckrechtvanMudinges
bergheaenden berghetoe' op, meteendijkgraafaanhethoofclenvijfdoor degeörftlenbenoemdeheemradenuit de kerspelenTerwolde,Oene,Heerden,Vorchtenen Nijbroek.r'
Hetwasin datjaar dat de kartuizersop kostenvandegeörftleneenhoutensluismaaktenof
lietenmaken, die 'genck bavenvan Voetkampna de Dyckackers',wellicht gelegenonder
Hulsbergen.In 14oowerd de sluisvervangendoor een stenensluis met houten balken.;:
Als religievzen maaktende kartuizers geen deel uit van dit heemraadschap,uiteraard
Het ontbrekenvan overgeleverde
rekeningenboeken
van
wel van de geörftlenorganisatie.
de kartuizersmaalc het moeilijk inzicht te krijgen in hoeverrezij een'leidende'rol speelden in het tot standkomen van hetwaterschap,maaruit de greepdie de kartuizersop Nijbroek haddenvalt af te leiden datzij alle belanghaddenbij eengoedewaterhuishouding.

De molensop de Grift onderApeldoorn
Dit belangaan gedegenwatermanagementgold overigensniet alleenvoor het Nijbroek.
Zokwamen de Arnhemse kartuizersin het bezitvan de belangrijkstewatermolens onder

Apeldoorn.Uit een stuk van r5zr blijkt dat het kloostereigenaarwas van drie molens op
de Grift.r+In r44o had de hertog van Gelre zijn molens te Apeldoorn en Wenum aan het
kartuizerkloosterverpacht,dat in 4gz de erfpachtvan het gemaalin deze twee buurtschappenafl<ochtvoor 12oogouden Rijnse gulden.ssVanaf dan beschouwdeMonnikhuizen zich alseigenaarvan de molens. Uit ddnvan de drie molens toebehorendaan de
kartuizers,een olie- en volmolen gelegenbij Apeldoorn,werden in 155r ook alle renten
overgedragenaan Monnikhu izenJ6
Uit een stuk van 1617blijkt bovendiendat de beheerdersvan de goederenvan het intussenopgehevenkartuizerklooster,'welck conventop Veluwein de kerspelvan Apeldoorn soo op te Grift, als anderewaterenoft beeckenliggendeheft gehadtdrie verscheidenemoelens',verzetaantekenden
tegende aanlegvan nieuwepapier-en volmolensop
dezewateren.Wellicht haddende kartuizersin de voorgaandeeeuweneveneenseenprivilegeverkregendat hen het alleenrechtgaf molensop te richten op de Grift en naburige
wateren.3z

De overige bezittingen van de kartuizers
De door De Backerteruggevondenoorkondeschatlaat ons toe een schetsmatigereconstructie te maken van de bezittingenvan de Arnhemsekartuizers.38
Wanneermen het
goederenbezitgeografisch
lokaliseert,ongeachtofhetgaatomgronden,hoven,pachten,
dan wel tienden of rentes,verkrijgt men het volgende,enigzinsverrassende,resultaat.
Buiten de zeeromvangrijkebezittingenin Nijbroeft:oen een rente in Twello,4owaren
de overigegoederenvan de kartuizersten noordenvan Arnhem immers niet gelegenin
het komgebiedvan de Veluwe,maar langs de IJssel,ten zuidenvan Zutphen,namelijk in
Rienderenbij Brummen, Doesburg,Rheden,Lathum en Velp (zie kaart). De kartuizers
haddenmet anderewoorden belangbij eengoedeafclijkingvan de Ilssel,van Arnhem in
het zuiden tot Hattem in het noorden.
Dit patroon in bezittingenkan verklaardworden door het feit dat het kartuizerklooster gebondenwas aan de zogefiaamdeterminipossessionum,
een door de visitatoren opgesteldeen door het generaalkapittelvan de orde bekrachtigdebezitsgrenswaarbuitende
monniken göönbezittingenmochtenhouden, tenzijvoorenkelegestipuleerdeuitzonderingen, zoalsbijvoorbeeldweilandenof zogenaamdestichtingsgoederen,omvangrijke
goederenbuiten de termini die door de Jundotores
bij de stichting aanhet klooster waren
overgemaakt.Goederenbuiten de terminimoestenbinnen de nveejaar geruild ofverkocht
worden; met dezegeldenkonden dan eventueelbinnen determinigelegengoederenverworvenworden.Voor Monnikhuizen zijn er geendocumentenovergeleverd
die de termini
vastleggen
, zoalsvoor anderekloosters,maar typischbedroegende aßtandenniet möör
dan ongeveertien ä nvintig mijl. De terminivande Arnhemsemonniken kunnen daarom
nooit totApeldoornof Zutphengereikthebben(op de kaart is in cirkelvormeenpuur hypothetischebezitsgrensaangegeven).
Het is duidelijk dat de bezittingenop de Veluwe,in
het Nijbroek, (terecht)als stichtingsgoederen
werden beschouwd.+'
Naast goederenin de onmiddellijke omgevingvan het klooster, situeerdenzich de
anderebezittingenvan de kartuizersvooral ten zuiden en westenvan Monnikhuizen: in
Arnhem, Malburg, Elden,Ilsseloord,Westervoort,Driel, Elst,Andelst,Zetten,I(esteren,
Wageningen,Bennekom,Edeen Lunteren(ziekaart).De kartuizersbetrokkendus eveneensomvangrijkeinkomsten uit de Betuwe.+'
Als algemenetrend valt dus op te merkendat eengroot gedeeltevan de bezittingenvan
de kartuizerswaren gesitueerdin de onmiddellijkeomgevingvan de IJsselen de Rijn of
grenzendaan belangrijkedijken langs die rivieren.+:Gedegenwatermanagementmoet
bijgevolgvan groot belangzijn geweestvoor de economischestabiliteitvan het klooster.
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de Grote Wetering en de
Veluwse bandijk Zie: Iklveen,Historie
288 (noot z);
FockemaAndreae,r7-r8.
De )onge et al. laten na het
gegevente vermelden.
34 I(alveen,Historiez5o
(noot 6).
35 De Apeldoornsewaterkorenmolen, eenzogenaamdedwangmolen,
was in 1434verhuurd aan
JohanDoys, die eveneens
toestemmingkreeg om de
Grift benedende korenmolen af te leidenen te bedijken. Toen de hertog ze
in r438 tot een "vrijlene"
maake, was ze van Steven
Doys. Dezelaatstedroeg de
erfpacht in 1440met toestemming van de hertog
over aan Monnikhuizen.
De pachtoverdrachtbetrof
eveneensde hertogelijke
molen te Wenum. De pacht
op het gemaalwerd door
de karruizersten slotte in
r49z afgekocht.Zie:j.D.
Moerman,'Beken,sprengen en watermolensop de
Veluwe', T ij dscfu
iff van het
KoninklrjkNederlands
Aardr ijlskundtg Genootschap 5r
(r93Q, ß7-2o6, aldaarr8o;
R. Hardonk,'Apeldoorn,
centrum der Veluwsewaterradmolens',in: J.A.
MolenSpoel (red.), Gelderc
boek(Zurphen ry68), 97roL,272-274.
'De karrui36 De Backer,
ze Monrichus en', t45-t 46
(nr. Rro6).
37 G. Van Hasselt, Arnhem(Utrecht r8o3scheoudheden
r8o4),6r-63 (brief'Aende
Heerenvan de Reeckeninge
van haereHoecheydentot
Ruremunderesiderende').
Nadat de kartuizersbij de
inval van de geuzenin t 57z
de vlucht namen uit Monnikhuizen, zijn de meeste
documentenbetreffende
het molenbezit wellicht
verloren geg ^n z\n. Cfr.
Spoel,99-ror.
38 Een vergelijking met
de toestandvan het kloosterbezit rond 159o maakt
een reconstructievan het
cartularium van Monnikhuizen mogelijk, wat een
aanzetzov kunnen ztjn tot
een (eerste)ernstige monografie over de geschiedenis van het klooster. Vgl.
De Backer, 'De kartuize
Monichusen',78-79.
39 Cfr. supra.
'De kar4o De Backer,
tuize Monichusen',r5z
(nr. Rrzg).

Afb.',.Plaatsen
waorde
Arnhemse
kartuizers
bezittingen
hadden.
Aangegeuen
zijndeuermoedelijke
Iigginguon
dorpskernen
enbelangrijkstewaterlopen
aan
heteindeuondezest i e n de e u wD. el i g g i n g
uandebezitsgrenzen
is
niettetraceren
enhgpo-

VELUWE

thetischin eencirl<eluormweergegeuen.

Bennekom@

MoNNrKHU,rr\ö:-,"-j"ä

4r Noteerdatvanafr5og
de regels aangaande de
termini v erzacht werd en
en later zelß volledig aF
gedaanhadden. Zteover
dezeproblematiek:J.G.M.

BETUWE

Sanders, Waterlandols uroestijn. Guchiedenisvan het kav
uizerkl ooster'H et H ollandse
Hu is' bij Geertuid,enb
erg
Q436-ry9) [Hollandse
studiön, z5J (Hilversum
r99o), ru-u4.
'De
kartui4z De Backer,
ze Monichusen',pcssim.
43 In de oorkonden zijn
formuleringen als'langs/
aan de I)sel', 'aan/op de

Actieveontginnersof slimme investeerders?

Rijn', enzovoort terug te
vinden, Nog vaker zijn de
goederengrenzend aan

Van een actievebetrokkenheid van de kartuizers bij de onnryikkelingvan de waterhuishouding in de regio is echterweinigterug te vindenin de teruggevondenoorkondeschat.
Er is maar ddn charteraan te wijzendat op graaf-en onderhoudswerkenbetrekking heeft:
in r55z maakten de kartuizers een overeenkomstte Rheden, in aanwezigheidvan de
burgemeesteren schepenenvan Arnhem, met betrekkingtot uit te voerengraafwerken,
waarbij de aannemer10 keizersguldenbetaaldwerd voor de gehele 'graef?.++Rekeningenboeken,die bij de kartuizers in het algemeenvrij gedetaileerdzijn, zoudenons wellicht veelmeerkunnen lerenoverdergelijkeinvesteringen.Wat het kloostervanMonnikhuizen betreft, zijn er echtergeen rekeningenovergeleverd(of teruggevonden).
Dat koormonniken uit het Arnhemse kartuizerklooster, zoalsde vermeldeprior Hendrik Egher van Kalkar, bijdroegen aan technologischeontwikkelingen in de waterhuishouding lijkt bovendienzeeronwaarschijnlijk,geziendegeringeinteressevoor dewetenschappenbij de kartuizersen de beslotenheidvan hun kloosters.Daarentegenis het wel
mogelijk dat lekenbroedersuit het klooster als arbeidskrachtenwerden ingezet. Uit de
intentievan de stichtervan het kartuizerkloosterom het te begunstigenmet eenjaarlijkse

belangrijke weteringen en
dijken. Cfr. Ibidem, passim.
44 Ibidem, 146 (nr. RroT).
45 De wens van de hertog werd vermoedelijk niet
vervuld wegens zijn hoge
schuldenlast,zijn vroege
dood en de daarop volgende successie-oorlog,Cfr,
Goder,'KartauseMonnikhuizen', r6z.
46 Het is dus niet altijd
eenvoudig,zeker bij het
ontbreken van retroacten,
om in alle gevallenvast te
stellen ofhet om schenkingen dan wel aankopen
met eigen middelen gaat.
Nog moeilijker is het om
de identiteit van de oorspronkelijke weldoener(s)
te achterhalen.Door de
specifieke problematiek
van de terminikonden zelfs
schenkingengeografisch
'gestuurd' worden door de
kartuizers.

rentevan 25oooschildenvoor het onderhoudvan vierentwintigmonniken, drie conversen en maarließt tien donaten (lekenbroederszondergeloften),valt alleszinshet voor de
kartuizerordehoge aantalbroedersop.+s
Als de kartuizersdan geenactieveontginners waren, zoalsFockemaAndreaebeweerd
heeft, dan waren ze daarentegenwel slimme investeerders.De gronden, die zowel door
schenkingalsdooraankoopin hun bezitkwamen,+6waren
immers zeervruchtbaar,maar

ook kwetsbaar-De opbouwvan eengoedewaterhuishoudingwas dus eengoedrenderende langetermijninvestering.+z
Dergelijkezin voor economischerationalisatiedie sommige uit de Noordelijke
Nederlanden en het Rijnland afl<omstigepriors en procurators vertoonden is een
opmerkelijk gegevenbij de 'wereldvreemde'kartuizers, ook in andere kloosters.+8Zo
raakten
de kartuizersvan Zelembij Diest onder hun Deventerprior GozewijnComhaer,
hier met
de Windesheimer regulieren van Rugge bij Brielle, aan het begin van de vijftiende
eeuw
betrokken bij een grootschalig landherwinnings- en bedijkingsproject bij Dirksland
in
het graafschapHolland en Zeeland,.+s
De kartuizers van Luik lieten al zeervroegop hun
grondgebiedeen ingenieusondergrondsnetwerkvan watertoevoeraanleggen,
dat vandaagnog steedsin gebruik is.
47 Hans Mol (Universiteit
Leiden / FryskeAkademy)

Conclusie

kwam met behulp van GISdata tot gelijkaardigeconclusiesvoor investeringen
van de cisterciönzerkloos-

Aan de hand van recentontdekteen weinig of niet bestudeerdebronnen is aangetoond ters in Friesland. In de
voormelde sessiete Leeds
dat de Arnhemsekartuizersop langeretermijn dachtendoor te investerenin
kwetsbare (cfr. noot r) brachthij hiergronden die door een goedewaterhuishoudinggrote opbrengstenkonden
verzekeren. over verslaguit met een
bijdrage Diking and,DraiDaarnaastis het duidelijk dat de economische,religieuzeen politiekeinvloedvan
de kar- ning by the Cisterciansin Frituizersop de Veluweveelgroter is geweestdan aangenomen.Buiten het omvangrijke
entwith the
be- sia;A Reassessm
HeIpof PropertyReconstructizitvan de kartuizersin het Nijbroek en hun rechtenop het oprichtenvan molens
op de on andGIS-Tools.
Grift, konden zij echterwegensde hun opgelegdebezitsgrenzenonmogelijk meer
be- 48 Overde organisatorische,diplomatiekeen ecozittingen aanhoudenin het komgebiedvan de Veluwe.Uit de reconstructievan
datbezit nomischevaardigheden
bleekdat eengroot gedeeltevan hun goederenwarengesitueerdten zuidenvan Zutphen, van deze'hanzekartuizers'
maar ook ten zuiden en westenvan het klooster,veelallangsIlsselen Rijn. De Arnhemse verzorgdeik een Iezing
ond er de title TheF atheilg
kartuizersbezatendus niet enkelgoederenop de Veluwe,maar ook in de Betuwe.
Patronof UsAll: SocialRelaDe (toch al) ongenuanceerde
toebedelingdoor FockemaAndreaevan eenleidenderol tionsbetweenCarthusiansond
ModernDevoutin theearlg
aan de Arnhemsekartuizersin de ontwikkeling van het waterschapVeluwewordt
door t5th Centuntrop het Internade teruggevondenhistorischebronnen allerminst bevestigd.Maar dit betekentniet
dat tional MedievalCongress
de invloedvan de karruizermonnikenop de Veluwseregio geminimaliseerdkan worden. 2oo7 te Leeds,in de sessie
Citg and Monasterg,II:IJrban
Hendrik Eghervan I(alkarwas dan wellicht niet de 'stichter'van het waterschapVeluwe,
dieuaI Cities,georganiseerd
maar door ziin invloeden uitgekiendeinvesteringen(alsookdie van zijn opvolgers),
zo- door H. van Engenen G.
wel op de Veluweals in de Betuwe,bloeidehet Arnhemsekartuizerkloosterniet
alleen Verhoeven.
'Lesproprispiritueelmaarook economischsterk op.so
49 T. Gaens.
dtdsdes chartreux de Zelem präs de Diest dans le
comtd de Hollande et de
Zölandeet la fondation de
la chartreusede Zierikzee
dans une nouvelleperspective', in: [Akten van het
congresl Leschartreusaet
Ieur up ace: ten itoir es,limites
et amenagement.
Projetde colIoquescientif,que
sur"L'espace
cartusien",
z4-28 Avril zoo8,
Arzier,in voorbereiding.
5o Terwijl het kloosrer
tijdens de oorlog russen
Reinald en Eduard van
Gelre nog had leeggestaan, groeide het in de
daaropvolgende
decennia
uit tot eenwelvarenddubbelklooster. Cfr. Goder,
'Kartause
Monnikhuizen'
r64; C. Le Couteulx,Annalesord,iniscdrtusiensis
6b
annorc84 ad annumr4zg,
d l . 5 : t 3 o g - r 3 5 7( M o n s trolii [Montreuil-sur-Mer]
1889),4oz.
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