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Een bejaarde en eerbiedroaardige priester aertelde mij over deze geestelijke armoede en het gebrek. aan ztroombeid dat in zijn jeugd alles wat te
ntaken had met vroomheid en na.astenliefd.e,overal in deze lage landen
(in de tijd uaarover het bier gaat) onbedwidend gezuorden zaas,zodat
iemand die innerlijk geraakt zperd door een verlangen ndar een oolrnaakter lezten,nawzuelijks een ma.n vond bij wie hij te rade kon gaan, of
een plaats zuaar hij zijn bijzondere eoornemen k,on koesteren, witgezonderd bij de kartuizers en bijna alleen bij ben stond in die tijd de obseroantie van de regel in hoog aanzien en bloeide de kracht oan bet &eesteIijk.leven.'
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schisma Q37B-t4r7).3 DiÍ
schisma in de westerse Kerk verdeelde ook de kartuizerorde onvermijdelijk
in twee
pestepidemie

en van een tijdelijk

kampen tijdens een intern schisma (r38o-r4ro).
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z De quaariditateet deztocionis
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quodtempore iuventutisswein hiisinferioristerrepartibws(notanstetnPusde quonuncagitur) siconzniaquedevocionis
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et spiritualisaite viVornken,'Epistolade prima institutione
goraigebat;Acquoy,KloosterWindesheim,
deel3, p. 238(\X/ilhelmus
monasteriiin lWindesem',
cap.iv).
d.eproomheid,
deel3,p. i-ro.
3 Axters,Geschiedenis.oan
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Ziêe in Slovenië), en een clementistisch gedeelte dat de paus in Avignon gehoorzaamde,met als zetel de Grande Chaftreuse.+Terwiil andere 'oude' rnonastieke ordes echter verlamd werden door de verwarring van het schisma, kwam de uitbreiding en bloei van de karruizerorde helemaal niet tor stilstand, tenminste niet in de
streken waar men geho orzaamde aan depaus te Rome.J
Sinds het ontstaan van de orde in de elfde eeuw hadden de kartuizermonniken
steevasteen teruggetrokken bestaangeleid in'woestenijen' en afgeiegen'wildernissen', ver van de drukte van de steden. Daarbij hadden ze zichbovendien zelden ingelaten met Kerk en samenleving. \Tellicht is daardoor de problematiek van beïnvloeding van kartuízers en stedelijke milieus van -ód.r.r.
devoten in de
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se kloosterslotbeweging zijn gelijkaardige patronen herkenbaar: intredes vanuit
Noord-Nederlandse stedelijke milieus van moderne devoten en giften van stichters, verdedigers en weldoeners van \íindesheimse kloosters die het kloosterslot op
de wijze van de karruizers aannamen.ro
In het urbanistische bisdom lJtrecht kwamen er net in de periode van het interne
schisma rwee nieuwe kartuizerkloosters tot stand, te Utrecht (r39r) en Amsterdam
(circa r3gz/r3%)." Met deze bijdrage wordt een poging gedaan om dieper in te
gaan op de relaties van moderne devoten en kartuizers in deze nieuwe stichtingen,
waarbij zal blijken dat het pad van de passieve beïnvloeding moet verlaten worden
voor dat van een kruisbestuiving tussen beide werelden.

De utrechtse geestelijkheid en de kartuizers

de kartuizers en van de \íindesheimse mannenkloosters en de van de kartuizers
overgenomen liefde voor (het afschrijven van) boeken bij de devoten.6
Recent gingen enkele auteurs wat dieper in op de relaties tussen kartuizers en
kernen van moderne devoten in de late middeleeuwen.z Zo maakte een prosopografische studie van de Arnhemse kartuizers duidelijk dar een aanralprof.rr.n àu'
het einde van de veertiende en begin van de vijftiende eeuw familie- of vriendschapsbandenhadden met leden van Windesheimse gemeenschappenen mer personen uit devote milieus.8 Onderzoeknaar de economische ont*iLkeling van de kartuizers bij Geertruidenberg bracht aan het licht dat begunstigers van hát Hollandse
Huis in deze periode vaak tegelijkertijd schenkingen deden aan regulierenkloosters'eIn een recente studie naar de rol van Zelemsekartuizers bii de Brabants-Luik-
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Bligny,'La Grande Chartreuse',p.3t-t7;Gaens enDe Grauwe, De hracbtaan d.estilte,p. r6-ry.
'L'expansion
Ri.ithing,
des Chartreu*', p. 38"-19" en kaart 5r. Zie ook Lorenz, 'Ausb.eitung und Srudium',
Í-t

Praelwdiwnt: de Moderne Deaotie te (Jtrecht en bet
U tr echt s Kap itte I v an tertiaris sen
Om met de leidende figuren van de moderne devoten in het utrechtse Sticht kennis
te maken, is het interessant het merkwaardige testament te bekijken van Alienora
van Zuilen (ït+o+), de laatste erfdochter van het lJtrechtse adellijke geslacht Van
Zr;'ílen en weduwe van de Zeeuwse edelman Frank van Borselen, heer van SintMaartensdijk." Bij het opstellen van haar testament, op 9 oktober r398 in Ede,
kunnen in het lijstje van executeurs-testamentair en getuigen naast haar rwee zonen
Dirk en Florens van Borselen enkele van deze belangrijke figuren herke,ndworden:
rwee kanunniken van het lJtrechtse Sint-Salvatorkapittel - Gerard van Bronkhorst
en deken Evert Foec - de priester Vermbold van Boskoop, Rutger van der Doem
van Amersfoort en notaris \X/illem Hendriksz. clericus van het lJtrechts bisdom. ais
opsteller van de akte.'l

t

6 Van Dijk, 'Geert Grote en de Moderne Devotie'; Idem, 'Geert Grote im Lichte seiner kartàusischen
Beziehungen'; Idem, 'Ad instar fratrum ordinis carthusiensis'; Rurhing, 'Zum Einfluss der Kartàusersraruten,;
Lour'Boekenbezit
'Karcuizers-Moderne
daux,
en boekengebruík',p. 264, z8o-z8z;Idem,
Devoten'; Idem, .Enkele be'Kartàuser
schouwingen'; Achten,
und Devorio Moderna,.

9 Onder de kloosters die tegelijk met Geertruidenberg begunstigd werden, onrmoer men Rooklooster (r3gz),
Groenendaal(r382 en r389), Eemstein (r389, r394>r424 en r45o), Zevenborren (r4ol), rWindesheim
113S9."
r4z4),Leiderdorp (r424) en Korsendonk (raa6). Vanuit de Meierij van 's-Hertogenbosch .waren er
vele schenkingen met soortgelijke instellingen: in de jaren dertig en veertig van de vijftiendJe.rrvr was het
Hollandse Huis
met name PoPulair bij vrouwen en vrijwel altijd in combinatie met kloosters die een observantie
en een rer-uggrij-

pen naar de basis in de geest van de Moderne Devotie nastreefden. Daarnaast maakren enkele Groenendaalseka'S7illem
nunniken de overgang naar het Domus Hollandiae. Tenslotte was de Geertruidenbergse profes
uten
Camp van Leiden een ha-lÍbroer van de priester Pieter uten Pol, voorman van de Leidse moderne devoren en
stichter van het regulierenklooster Engelendaal te Leiderdorp. De kartuis bij Geertruidenberg onwing een enor.Waterland
me schenking uit handen van \íillems broers. Sanders,
als uoestijn, p. 7a, r37, r 58-r6r; Kohl, Persoons en Veiler, MonasticonWind.eshememe,
deel 3,p. z9r;Acquoy, KloosterWindesheim,deel 3, p. z4r.
ro Dit impliceerde in de meeste gevallen dat men een afzonder lijke gelofte aflegde en zich nooit buiten een vasrgesteld gebied rond het klooster mocht begeven.In zeldzame gevallen woonden de ingesloten monniken zelfs in
'Les
aparte kloostercellen. Gaens,
chartreux de Zelem lez Diesr'.
r I Hogg en Schlegel,Monasticon Cartasiense,deel 3, p. r9r-r94.
!2 Gepubliceerd in Codex diplomaticus Neerlandicws, deel z, p. 24Í-244.
13 De datum 6 oktober r39o die in de uitgave in de Codex diplornaticus Neerlandicus wordt meegegeven,kan
onmogelijk correct zijn. De akte zelf laat immers hierover geen rwijfel besraan:her jaanal r398 wordt voluit geschreven vermeld en bovendien wordt er gesproken over het zesde indictiejaar alsook het negende jaar van het
pontificaat van Bonifacius IX. In de akte worden eveneens als executeurs-testarnentairgenoemd Elisabeth van
Maldegirem, vrouwe van Acquoy en weduwe van Otto van Heukelom en \(/alraven van \íijhe, ridder, en als ge-
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tWermbold van
Een half jaar na het opmaken van Alienora's testament zouden
Boskoop en \X/illem Hendriksz met leidende moderne devoten uit enkele Hollandse steden het zogenaamde Utrechts Kapittel van tertiarissen oprichten, een van de
vertakkingen van de Moderne Devotie, bestaande uit mannen- en (voornamelijk)
vrouwenconventen. Rutger van der Doem speelde een bepalende rol in de aanslui-
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'c
I

ting van twee devote gemeenschappenbij het Utrechts Kapittel in Amersfoort''4
Gerard van Bronkhorst was kanunnik van het Utrechtse Sint-Salvatorkapittel, adviseur van de bisschop en een van de meest vooraanstaande geestelijken in het bisdom. In t395 behartigde hij de belangen van de devoten te Rome, waarvandaan hij
mer pauselijke bullen terugkeerde. Hij wordt herhaaldelijk in verband gebracht
mer gemeenschappenvan devot en;zo was hij bijvoorbeeld in :.397betrokken bij de
stichting van het Amersfoortse Agnesconvent. Vooral met het Utrechtse Caeciliaconvenr blijkt hij een bijzondere vriendschap onderhouden te hebben; in een over'sondergeleverdelijst van de vroegste begunstigers van dat convent wordt hij een
linghe trouwe vader en vrient' genoemd. Evert Foec, één van de belangrijkste
juristen in het bisdom Utrecht, verwierf kanunniksprebenden te Utrecht, Luik en
Den Haag, was deken van het Sint-Salvatorkapittel te Utrecht, adviseur van de
Hollandse graaf,van de Utrechtse bisschop en van het Utrechtse stadsbestuur.Mogelijk schreef hij mee aan de staruten van het Utrechts Kapittel van tertiarissen. Alleszins konden verschillende stichtingen van de devoten rekenen op zíjn giften. Bovendien had Evert Foec een belangrijke inbreng bij rechtsgeleerde adviezen ter
verdediging van de broeders en zusters van het gemene leven tegen de inquisitie.'i
Het testament van vrouwe Alienora is merkwaardrg te noemen omdat er geen
enkele begunstigde wordt vermeld: ze stelt namelijk haar fortuin, zowel roerende
ais onroerende goederen, op het moment van overlijden, na aflossing van eventuele
schulden en vereffening van eventueleschuldenaars,met volledige volmacht vrij ter
beschikkin g aan de executeurs, zonder enig verhaal. Men kan enkel gissen naar de
praktische wljzewaarop de executeurs na Alienora's dood aanhaar laatste wil tegeruigen lffillem van Dolre, schout in Ede, Abraham van Lantscroen, Utrechts burger, en \íillem Spiker en Gerard
Sluter, Ieken.
1 4 V a n E n g e n ,D e r d e o r d e z : a n S i n t - F r a n c i s c u s ,rpr r. - r 2 t . R u t g e r v a n d e n D o e m h a d i n r 3 g J m e t e n k e l e m e d e standershet fraterhuis van Amersfoort gesticht; Leesch, Persoons en \fleiler, Monasticon Fratram Vitae Communis, deel3,p. , j-6g.De notaris van het testament, \flillem Hendriksz, was de rector van dit fraterhuis toen het de
overgang maakte naar het lJtrechts Kapinel van tertiarissen. Hij werd de eersteminister-generaal van het nieuwe
Kapitrel en'was bovendien biechwader van de zusters van het Amersfoortse tertiarissenconvenr Sint-Agnes. Opvaliend is dat hij bij vele belangrijhe oorkonden van de moderne devoten oprrad als notaris; hij zou uiteindelijk
\Wermbold van Boskoop was reedsvóór
vijfrien jazr aanhet hoofd van de tertiarissenbewegingstaan. De priester
r 39o betrokken bij de devote zusrergemeenschapte Rhenen, het latere tertiarissenconvent Sint-Agnes' maar was
vooral in lJrrecht actief bij de zustergemeenschappenwaan-rit in de vijftiende eeuw de tertiarissenconventen van
Sinr-Caecilia,Sint-Nicolaas, Sint-Ursuia en Sint-Agnes zouden voortkomen. In de jaren r395-r396 was hij de
eersrerecror van de fraters in Amersfoort en in I396 was hij éênvan de beheerdersvan het Leidse fraterhuis. Bovendien was er reeds vóór r4o3 sprake van zijn bemoeienis bij de stichting van Vredendaal, een convent voor tertiarissenbij Utrecht. Van Engen, Derde orde aan Sint-Franciscus,p. 86- r r o"
r i Ibidem, p. 4ot-4o7.

Afb. r. Een bladzijde uit het necrologiurn van de karruizers van Nieuwlicht bij Utrecht (HUA,
Archief karruizerklooster Nieurn licht, inv" nr. 4,f "8; afbeelding van http://www.mmdc.nl).
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Sticht lJtrecht.'6 Merk op dat geen enkele leidende figuur van devote gemeenschappen uit het Overijsselse gebied in het testament optreedt.
Ook tijdens haar leven ondersteunde Alienora de devoten, zoals onder meer
blijkt uit de lijst van de vroegste weldoeners van het Utrechtse Caeciliaconvent,
waarin zrj'seer hoghe vriendinne' genoemd wordt.'7 Maar even belangrijk is dat zrj
veel betekend heeft voor de ganse'kartuizerorde en in het bijzonder voor de kartuizenvanMonnikhuizen, Geertruidenberg en Utrecht, blijkens het weldoenersboek
van het lJtrechtse kartuizerklooster Nieuwlicht"'8 Ook in het necrologium van
deze kartuis (zie afbeelding r), een onschatbare bron van informatie, wordtze a\s
weldoener vermeld.'s Andere leden van de familie Van Borselen zoudenlaterhaar
voorbeeld volgen: Boudewijn en Floris van Borselen waren grote weldoeners van
de nieuwe karruis te Noordgouwe blj Zíeríkzee'o erï Alienora's kleinzoon Frank,
de bekendste telg van de familie, stichtte ín r469 het Delftse kartuizerklooster (zie
afbeeldingz)."
Dit testament introduceert dus niet alleen enkele ieidende figuren van de tertiarissenbeweging, maar toont daarnaasthoe weldoeners zoals vrouwe Alienora en
haar familie kunnen gezien worden als een schakel tussen kartuizers en devoten in
het Utrechtse bisdom." FIet loont daarom de moeite om de prosopografische gegevens van kartuizers en devote gemeenschappenen hun weldoeners verder te bestuderen.

Relaties aan de (Jtrechtse kartwizers met moderne devoten
In de maanden die aan het opstellen van het testament van Alienora van ZuiIen
voorafgingen, verbleef een aantal leidende figuren van de moderne devoten te
Amersfoort. In de briefwisseling van enkele afgevaardigdeDeventer broeders van
het gemene leven wordt er voortdurend in bedekte termen gesproken over een 'ge-

doorJacob van Deventer, omstreeks r y6o, met linksonder het kartuizerklooster

en rechtsbeneden
het premonstratenzer
kloosterKoninesveld.

moet kwamen. Toch moet haar wilsbeschikking aanleiding hebben gegeventot een
aanzienlijke financiële injectie voor een aantal tertiarissengemeenschappen. Immers, de voornoemde executeurs waren in grote mate betrokken bij de oprichting
van meerdere conventen en bij de onrwikkeling van de tertiarissenbeweging in het

t6 VolgenseenAmersfoortsekroniekgedroegRutgervanderDoemzichinr39gbijzondervrijgevigtegenover
de gemeenschapvan Sint-Agatha, die eveneensde derde orde regel had aangenomen. Er bleken in de srad vele
voorstanders van deze overgang tezijn. Van der'!lansem, Ontstaan en gescbied.enis
der Broed,erscbapvan het
G e m e n eL e o e n , p . r 4 6 .
17 Op een lijst van begunstigers van het convent worden als vroegste weldoeners onder meer genoemd: Gerard
van Bronkhorst ('een sonderlinghe trouwe vader ende vrient') en Alienora vrouwe van Zuilen ('seer hoghe
vriendinne') met haar familie, waaronder haar zoonDirk; Visscher,'Manuaal St. Caecilia'.
r8 Ista fuit vaLdefaoorabilis toti ordini nostro et ?ersonis eiusdernpresertim domus monachorum Ghelrie et
'Begiftigers',
Montis Sanae Gertrudis atque nostre; De Geer,
p. r r3.
'Necrologium
19 Van Hasselt,
Nieuwlicht', p. r 39 bericht over Alienora van Zuilen O[biitJ nobilis d[omiJna.
Alienora de Zulen, Baronissa, que dedit wnam preciosam monstranciam et eciam casulama.cmdppas altariunt etc.
zo Hogg en Schlegei,Monasricon Cat'tusiense,deel 3, p. r9g-2o2.
2 r I b i d e m ,p . 2 2 3 - 2 2 t "
22 Op de lijst van begunstigers van de Utrechtse karruis valt het grote aanral vrouwen op; De Geer, 'Begiftigers',passim.J. Sanderswees reeds op een analogevelbreding van schenkingen aan de karruis bij Geeru-uidenberg
tot begunstiging van de kloosters die de Moderne Devotie in praktijk brachten en die de \rrouw een duidelijke rol
'Moderne
binnen de orde toebedeelde:Sanders,
Devotie als schakel'.
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meenschappelijke zaak' , een corwrzune negotium, vermoedelijk het verkrijgen van
goedkeuringen van en privileges voor hun stichtingen, waarvoor vrienden zoals de
lJtrechtse deken Evert Foec aangesproken werden als voorsprekers en verdedigers.23Uit een van de brieven blijkt ook dat eenfrater Tydemannws Grauz.uert Íot
die groep van adviserende vrienden hoorde.'+ Hierin kan Tideman Graeuwert herkend worden, geboren uit een bekend lJtrechts patriciêrsgeslacht, rector en prior
van de Utrechtse kartuis Nieuwlicht of.Nova Lux,25 die in r jgr gesticht was door
zijn jeugdvriend Zweder van Abcoude, heer van Gaasbeek, Putten en Strijen.
Graeuwert was er verantwoordelijk voor geweest dat het klooster net buiten
Utrecht kwam te liggen, in plaats van een door haar stichter gewilde plek in het

Ook onder de weldoeners zijn, analoogaan de kartuizen van ZeIem, Arnhem en
Geertruidenberg, peÍsonen uit families van kooplieden en stadsmagistraten herkenbaar die dicht bij de moderne devoten stonden; zo begiftigden bijvoorbeeld de
uit Utrecht afkomstige Windesheimse regulieren Hendrik Walvisch en \Tillem
'hem
Vornken,
onderlinghe seer mynnende' en op dezelfde dag geprofest te Windesheim,lo beiden de Utrechtse kartuis.3' Ook vader Hendrik Walvisch w.as een
weldoener en wordt met zoon Hendrik en dochter Sophia herdacht in het necrologium van de kartuizers.i' Fie (Fia)Y{aIvisch was zowel donateur van het klooster
Windesheim als van het Utrechtse tertiarissenconvent Sint-Caecilia.rr
Dergelijke weldoeners, die ook nieuwe stichtingen in de sfeer van de Moderne
Devotie begunstigden, waren eveneens Zweder van Abcoude, de stichter van het
'rweede
IJtrechtse kartuizerklooster, en zíjn broer Willem van Abcoude,
stichter'
(secwndus
genoemd
door
dekartwizers.
De
machtige
Zweder,die
als heer
fwndator)
van Gaasbeek met één been in Brabant stond, komt als weldoener voor in het necrologium van het Brabantse regulierenklooster Groenendaal,t+ terwijl \flillem de
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graafschap Holland en Zeeland.'6
Uit het lJtrechtse necrologium blijkt dat niet alleen Tideman Graeuwert contacten had met het milieu van devoten. Een van de frappantste voorbeelden van professenuit families waarvan verschillende leden intraden in diverse gemeenschappen
van moderne devoten, was dat van de kartuizer en latere prior Hendrik van Fleeswijk.'z Zijn vader Jan was een donateur van de Utrechtse kartuis, zijn moeder
Haesken (Haza) was een weldoener van het utrechtse tertiarissenconvent SintCaecilia en een profes van het Utrechtse tertiarissenconvent (en latere regularissenklooster) Sint-Ursula of Braem Dolenconvent. Zijn zussen Mabelie en Elisabeth
traden in het lJtrechrce tertiarissenconvent Sint-Caecilia in, zíjn broer Dirk van
Heeswijk in het regulierenklooster Nazareth te Bredevoort.zs Ook voor andere
Utrechtse karruizermonniken zíjn dergelijke connecties terug te vinden.'e

z! VanEngen,Derd.eordepanSint-Franciscus,p.gr-ro11'Vander'Wansem,OntstaanengeschiedenisderBroederschapaan bet Gemene Leven, p. rQ-r73.
24 Koning, Specimenhistorico theologicum,p. 21.
2t De Utrechtse prior was in deze periode niet de enige kartuizer die devote gemeenschappenmet raad en daad
bijstond. Rond r393-r394 waarschuwde de prior van Monnikhuizen de devote zustergemeenschapte Rhenen
voor de inquisitie ; Fredericq, Corpus docurnentorum inquisitionis haereticaepraoitatis, p. I53-r 56. In r4r6 hing
de Arnhemse prior zijn zegel onder een verklaring van zeven prioren van vooraanstaande regulierenkloosters,
waarin deze het opnamen voor de levenswijze van de devoten; Van Engen, Derde orde aan Sint-Franciscus,
P.III-r32.
z6 Gumberq Die Utrechter Kartàuser und ihre Biicher,p. 2J-4r.
'Necrologium
27 Van Hasselt,
Nieuwlicht', p. ro6.
'Manuaal
z8 lbidem, p. rz6, 16z, 169, r7o;Visscher,
St" Caecilia',p. 4or.
2g De karruizer'l7illem Vryman van Delft was een neef en correspondent van de beroemde reguliere kanunnik
'Necrologie
Jan van Schoonhoven; Gumbert, Die Utrechter Kartàuser und ihre Biicher, p. y6; Scholtens,
Utrechtse karnrizers', p. rzo.Zijn vader Villem, moeder Aleydis en zussenAva en Katherina worden herdacht in
het Uuechrce necrologium; Van Hasselt,'Necrologium Nieuwlicht', p. Ízz, r54, rZj,2o3,223. De Utrechtse
procurator Frank Ofhuys van Delft was verwant met de Delftse familie Ofhuys waarvan leden als weldoeners en
bewoners betrok}en waren bij de tertiarissenconvenren Sint-Agarha te Delft en Sint-Ursula te Schiedam; Ver'Kerkelijk
'Kronieken
van rwee Delftse tertiarissenconventen', p. r r2-r rJ; Meijer,
Schiedam', p. y.Zijn
hoeven,
vaderJacob en moeder Machteldis worden in het Utrechtse dodenboek vermeld; zeer waarschijnlijk was hij dus
'Necrologium
de zoon van de Delftse schepenJacob Ofhuys ; Van Hasselt,
Nieuwlicht', p. r9r, zo4. Johan \WilIam Arndssoen van Delft, die als provenier in de lJrechtse karruis verbleef, was een groot weldoener van de kartuizers en broer van de lJtrechtse kanunnik Arnold van Dorp. Claes O{huys van Delft en de prior van Nieuw-
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licht vrerden door hem aangesteldals executeurs-testamentair.Voor Nieuwlicht zou procurator Frank Ofhuys
die rol opnemen.Zie hierna, noten 167, t68, 169. Bij leven schonk hij onder meer juridische en Dietse boeken;
Meinsma, Middeleeuvtscbe Bibliothehen, p. r y9. De lJrechtse prior Dirk Sloyer was medesdchter geweestvan
het Amsterdamse regulierenklooster; zie over hem deparagraaÍ' Drie nieuwe stichtingen te Amsterdam'.Zweder
van Boecholt was verwant met de Utrechtse kanunnik Everardus Flotman van Emmerik, behorcnde tot dezelfde
familie van kooplieden als de Keulse en Roermondse karruizer Jacob Hotman ; Gumbert, Die Utrecbter Kartàuser und ihre Biicher, p. 52. Het Utrechtse necrologium vermeldt naast de kanunnik Everardus ook nog Henricus
'Necrologium
Hotman en diens vrouwJutta, naast Zweder van Boecholts broer Henricus ; Van Hasselg
Nieuwlicht', p. ro5, r87, zo8. De Flotmans waren een van de belangrijkste koopmans- en magistratenfamiliesin Emmerik; Ieden van de familie komen voor onder de weldoeners en bewoners van het Emmerikse Sint-Agnesconvent,
en waren net als Reinald van Aeswijn, sdchter van dat convent, weldoener van de Keulse karruizers; Evers, Die
Ernmericher Familie Hotman;Bollman, FrauenLebenund Frauenliteratur in der Deootio Moderna,p. rzo-r2r en
4r8 noot 34. De vroege weldoener Jan Vranbkensoen van Middelborch, vermeld in het weldoenersboek van het
Utrechtse tertiarissenconvent Sint-Caecilia, is vrijwel zeker geiijk te stellen met Johannis Franconis de Middelborch, vader van de karruizer Hesselus Johannis en met zijn echtgenote Petronella weldoener van de Utrechrse
'Manuaal
karruis; Gumbert, Die Utrechter Kartàuser und ihre Biicher, p. 47-48;Visscher,
St. Caecilia', p. 398.
Albens
en
Hulshoff,.ltrrensueger
handscbift,
p.
r2r-:^2t.
30
jI
De gift in geld door Willelmus Voornthin nunc regularis in Wid.echem, delarere prior van Leiderdorp,
Agnietenberg en \íindesheim, gebeurde vóór of net na zijn inrede in \flindesheim in r398. De schenking van
boeken door Henricus Walaisch, canonicus regularis in Wyndesheym, delttere prior van Mariênborn, gebeurde
weliicht vóór 14o6 en mogelijk ook rond zijn professie te \Windesheim. Gumbert, Die Utrechter Kartàuser und
ihre Bíicber,p.r r r, r2J.
'Necrologium
Nieuwlicht', p.r92. Sophia \íalvisch was de echtgenote van Tideman Trinde,
32 Van FIasselt,
uit een bekend lJtrechts patriciërsgeslacht.De naam Trinde is enkele malen terug te vinden in her Uuechrse dodenboek; Ibidem, p. rolr Í7r, z4j, z6r. Hadewig, dochter van Hendrik \Talvisch, was gehuwd mer Dirk Taets
van Amerongen, als schepen vermeld ín r4o6; De Chalmot, Biographisch woordenboek, deel l, p. zr 5-zzo. Verschillende leden van de familie Taets lieten zich begraven in de Utrechtse kartuis en worden in het necrologium
'Necrologium
lrerdacht; Van Hasselt,
Nieuwlicht', p. 16z, r 75, r 8o, z63.In r4zz tad JohannesTaets als kamrizer
te Utrecht in; zrjnmatertera Hadewijch was misschien de dochcer van Hendrik lValvisch. Zie ook lbidem, p. r43r44, 17r;Gumbert, Die Utrecbter Kartàuser und ibre Bíicher, p. 5o.
In het weldoenersboek van het Utrechtse Sint-Caeciliaconvent wordt Fie lValvisch onmiddellijk gevolgd
ij
'Manuaal
door Tyman Trynde; Visscher,
St. Caecilia', p. 399; Grube, Chronicon Windeshemense,p. 1:4.
34 Stroobant,Nécrologe de Groenendael,p. r4;Dykmans, Obituaire de Groenendael,p. rr3-rr4.
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Afb. l. Rechtervleugel van
een drieluik uit het kartuizerklooster Nieuwlicht bij
IJtrecht, omstreeks r 5z 5,
met rechts een drietal karruizers en links Sint-Nicolaas
(uit: De Bruin, Paradijs vol
zaeelde,p. zz6).

stichterwas van het eerstebesloten dominicanessenklooster in de Nederlanden, dat
onder invloed van de Moderne Devotie te \X/ijk bij Duurstede opgericht werd.rr
Het observante klooster Maria Magdalena te \íijk bij Duurstede volgde de regel van Augustinus onder de
Jt
hoede van de predikheren (zogenaamde cweedeorde van Dominicus). Het initiatief tot de stichdng was genomen
door de Ucrechre wijbisschop, de dominicaan Huberrus Schenck, die er het slot invoerde en er biechtvader werd.
\íillern van Abcoude, heer van \íijk bij Duurstede, richme het klooster op en begiftigde her rijkelijk. Zijn dochter
Johanna behoorde er tot de eerstenonnen en profeste in r 4oz, ter-wijl haar man Jan van Brederode als convers intrad bij de Zelemse karruizers. Jans broer, Dirk van Brederode, een Arnhemse geprofeste monnik, volgde daarna
zijn broer naar Zelem. Thomas de Firmo, urbanistisch magister-generaalvan de predikherenorde, liet in r4o3 tijdens een visitatiereis door Europa het Utrechtse karruizerklooster delen in de goede werken van de orde; HUA,
Archief kartuizerklooster Nieuwlicht bij Utrecht, inv. nr. 21. Tijdens zijn verblijf in de Nederlanden scherpte
deze magister-generaalde clausuur van het reedsbesloten dominicanessenklooster verder aan. De bepalingen van
de magister-generaalnaar aanleiding van de verstrenging van de leefregel en het kloosterslot zijn in enkele sruk'Klooster
'Eerste
ken overgeleverd; Hoogland,
Maria Magdalena'; Meijer,
Nederlandsche dominicanessen'. De
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Ten slotte geeft het necrologium van Nieuwlicht ook aan dat de kartuizers zelf
contacten onderhielden met een aantal devote gemeenschappenin het lJtrechtse.
Enkele bevriende leden van dergelijke gemeenschappenworden vermeld, zoals een
zekere Elisabeth,l6 moniale, en Johannes,3Trector, van het nabijgelegen reguiierenklooster Jeruzalem,ls biechtvader Herman van het Sint-Caeciliaconvent en vriend
van het huislp en Flenricus de Zancten, biechtvader van de zusters van het nabijgelegen Bethlehemklooster.+o De lJtrechtse kartuizers herdachten eveneens in hun
gebeden een reeks pesrclachtoffers bij de utrechtse regulieren en bij de cisterciënzers van lJsselstein.+'Met dit laatste klooster, behorend tot de zogenaamde Colligatie van Sibculo, een nieuw opgericht kloosterverband binnen de cisterciënzerorde onder invloed van kartuizers en Windesheimse regulieren,+' sloten de Utrechtse
kartuizers een gebedsovereenkomst.4l
Bij het overlezen van het Utrechtse necÍologium wordt duidelijk dat een grondige prosopografische studie van de kartuizerprofessen rond de onderzochte periode
van het interne schisma alleen maar mogelijk is door kartuizerbronnen te vergelijken met de beschikbare informatie over de verschillende vertakkingen van de beweging van de Moderne Devotie, te weten de broeders en zusters van het gemeneleven,
tertiarissenconventen van het Utrechts Kapittel én regulierenkloosters. Ondanks de
zeldzame overgeleverde en door de bank genomen uiterst bondige karruizerbronnen, zijn er daardoor over een aantal karruizermonniken uit de onderzochte periode vele gegevensbeschikbaar.aaVoor een grondige analyse van het sociale netwerk
staat het huidige prosopografisch onderzoek echter nog niet ver genoeg.atUit het
eerstepriorin van het klooster, Elisabeth van der Sterre (de Stella), werd vóór r4ro opgenomen in de fraterniteit
van de kartuizerorde; Gumbert, Die Utrechter Kartàuser und ibre Bilcher, p. 3zr.
'Necrologium
Nieuwlicht' p.zr3.
36 Van Hasselt,
t 7 I b i d e m ,p . r J z .
38 ln r4z4liet het generaal kapittel dit \íindesheimse regulierenklooster delen in de goede werken van de orde
(Muller, Catalogussenstads-archief,deel r, nr. rzr3).
39 Van Hasselt,'Necrologium Nieuwlicht', p. zo9.
4 o I b i d e m ,p . r 6 5 .
circa istud tempus, quinque monacbi sacerdoteset duo donati in Ysel4r Obierunt anno Domini MCCCCLWL
steyn d.epestilentia; postea zteroprior et d,uo monacbi ac quatuor donati. Et fuimus tunc satis gravati racionefraternitatis quam. curn eiusdem habenus. [...J Obierant anno Domini LWI, circa istud tempus, in cioitate Trajectensitres canoniciregulares de pestilentia etprior ejus domus ac quidam donatus. Bij naam worden genoemdi Frater
lobannes Scerpenborch et frater Jacobus, canoníci regulares in Trajeao; Dominas Ludolphus, Adria.nus et Theodericus, canoniciregularesin Trajecto, tempore pestilencie.Yan enkele personen is niet helemaal duidelijk of ze al dan
niet tot de pestslachtoffers behoren Frater Petrus, canonicusRegularis in ch.,itate.[...J Dominus Egbertus,prior
Regulariurn in ciztitate.[. . .J Dominas Petrus,prior Cisterciensium in Yselsteyn(Ibidem, p. t77, r8o, r 84, r 88, r 94).
42 Zie debrjdrage van Hildo van Engen in deze lrundel.
4j Van Hasselt,'Necrologium Nieuwlicht', p. 65-66.
44 Zo vormen bijvoorbeeld de bijeengebrachte gegevensbetreffende de Deventer koopmanszoon en Zelems
profes Gozewijn Comhaer, zeker die afkomstig uit de sfeer van de Moderne Devotie, stilaan stof voor een be'Les
scheiden biografie. Zie: Gaens,
chartreux de Zelem lez Diest', en de bibliografische verwijzingen aldaar.
4t Buiten gefragmenteerde losse bijdragen is een grondige en algemene prosopografische srudie van de NoordNederlandse kartuizen'r'ooralsnog uitgebleven. \íat Utrecht betreft, bestaat er de in de tijd beperkte srudie: J.P.
'Necrologie
Gumbert, Dle Utrechter Kartàuser und ihre Biicber, p. 4z-6o en het verouderde Scholtens,
lJtrechtse
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voorgaande blijkt dat er niettemin heel wat lijnen lopen van de vroegste bewoners
en weldoeners van de Utrechtse kartuis naar kringen van moderne devoten.a6

tuizen.to Evert Foec (fr4r8), deken van Oudmunster, was vanaf de stichting de
Utrechtse kartuis welgezind, zoals blijkt uit het necrologium van het klooster.i'
Onder zijn bewind sloot het Sint-Salvatorkapittel in r ,g4 eengebedsovgreenkomst
met de kartuizers,5'waarvan het symbolische belang niet mag onderschat worden.
Immers, confraterniteiten met niet-kartuizerkioosters, laat staan met kapittelkerken, waren eerder uitzonderlijk bij de kartuizers.tr Niet alleen de deken van Oud'speciale
munster, maar ook het voltallige kapittel werd door de kartuizers als
t4
vrienden' en weldoeners herdacht.

De rolvan de Utrechtse geestelijkbeid in de ontwikkelingaan

de Moderne Deaotie

Een aantal factoren heeft de expansieve groei van de hervormingsbeweging van de
moderne devoten mogeiijk gemaakt, ondanks aanvankelijke tegenstand van spottende en tegenwerkende burgers en magistratuur, zich bedreigd voelende clerus,
alsook van de inquisitie vanuit dominicaner hoek. Zo hadden de devoten met de
benoeming van Frederik van Blankenheim tot bisschop vanaf 1393 een grote begunstiger van hun beweging.+zWellicht hebben enkele vooraanstaande en hervormingsgezinde LJtrechtsegeestelijken,van wie enkelen tot de raadgeversvan de bisschop behoorden, hierbij een niet geringe rol gespeeld.
Opvaliend bij een aanral kanunniken uit de onderzochte periode zijn de begunstigingspatronen betreffende klooster(orde)s. lWaar geestelijken traditioneel een
reeks kloosters in de onmiddellijke geografische nabijheid begunstigden, of een gelijk bedrag toekenden aan de vijf (of vier) raditionele 'biddende orden' (bedelorden), liet nu een aantal belangrijke kanunniken hun hervormingsgezindheid blijken
door een duidelijke voorkeur weg te dragen voor devoten en kartuizers - in vele gevallen zelfs uitsluitend voor devote gemeenschappenen karruizerkloosters.as
De belangrijkste figuren voor de IJtrechtse tertiarissenbewegin gzíjn de reeds genoemde kanunniken van Oudmunster, Evert Foec en Gerard van Bronkhors! beiden zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Moderne Devotie in het
lJtrechtse Sdcht.+sFIet testament van Gerard rr* B.orrkhorst (f r4z8) is wat dit begunstigingspatroon betreft een schoolvoorbeeld: hij begiftigde een reeks frater- en
zusterhuizen èn tertiarissenconventen, tVindesheimse regulierenkloosters én kar'Necrologie
karruizers', p. 97-r jo. Voor Amsterdam: Idem,
Amsterdamse kamrizerconvenr'. Voor Delfu Van
'Karruizerklooster
Nieuwstadt,
buiten Delft'. Voor Geertruidenberg is de moderne referentie Sanders, Waterland ak woestijn,p. t89-zrz. Voor Arnhem is dat De Backer,'Karruize Monichusen',p.69-155. \Vat de
tertiarissenbeweging aangaat, is een Monasticon Trajectense met beperkte prosopograÍische informatie in de
maak, De recent gepubliceerde monasticons van de kloosters van het Kapittel van'Windesheim en de gemeenschappenvan broeders van het gemeneleven bevatten geen gestrucrureerdeprosopografische gegevens.Voor andere kapinels, zoals die van Sion en Venlo, alsook voor de zusters van het gemene leven, ontbreekt bovendien
elke moderne prosopografische (zelfs bibliografische) srudie.
46 De namen van de monniken Alberrus Buer, Hendrik van Vethusen en Flendrik Beckbeek, ailen Arnhemse
professen, komen voor in een hele reeks uit de periode van het einde van de veertiende eeuw en her begin van de
vijftiende eeuw die Hendrik Scholtens alin ry26 opsomt bij het wijzen op de relaties russenkarruizers en moderne devoten; opnieuw ontbreekt hier elke veranfwoording (Scholtens, 'Gozew'yn Comhair', p. r r r noot z).
'47
Kuhler,Johannes BrincherincË,p. 6z; Schm eddíng,Regeeingoan Fredeih van Blanh.enbeim,p. z5 z-27 j;Yan
der I/ansem, Ontstaan en geschiedenisder Broederschapoan het Gemene Leaen,p. 9Í. Frederik van Blankenheim
werd ook door de Utrechtse kamrizers als genereuzeweldoener herdacht (De Geer, 'Begifrigers', p. r 3 8).
48 De gebedsvoorspraak bood vrellicht voor de geestelijken een zekere meerwaarde. Omgekeerd kan de hervormingsgezindheid van geestelijkendus voor een deel afgeleid worden uir hun begunstigingsparronen.Voor ge'Friezen
lijkaardige vaststellingen, zie: Mol,
en het hiernamaals'.
49 Van Engen, Derde orde van Sint-Franciscus,p. 4z.Zie hiervóór, noor r t.

De Utrechtse kartuizers zouden naast Oudmunster ook met de kapittelkerken
van Sint-Marie,Ír Sint-Jani6 en Sint-Pi eÍert7gebedsovereenkomsten afsluiten. Verschillende kanunniken van de Utrechtse kapittels werden dan ook als weldoeners
en vrienden herdacht in het necrologium. In bijlage r worden de door de kartuizers
herdachte geestelijken van de vijf lJtrechtse kapitteikerken vermeld. Van een aantal
kanunniken met belangrijke functies in hun kapittel of in buitenkapittels kan in
meerdere of mindere mate affiniteit met de Moderne Devotie worden \rastgesteld.
Naast het feit dat een aantal belangrijke lJtrechtse geestelijken zo'wel kartuizers
als moderne devoten genegenwas en sommigen zelfs bij de kartuizers intraden, valt
in deze lijst nog een aanal elementen op. Enkele van dezeveelal hoog opgeleide kanunniken droegen bij aan de opbouw van de bibliotheek van de jonge lJtrechtse
kartuis. De kanunniken Otto van Moerdrecht en Hendrik van der Laen, die in de
kartuis van lJtrecht intraden, waren zelfs als scriptores actíef.,naast (eerder genoemde) collega's als Tideman Graeuwert, Zweder van Boecholt, Albertus Buer en Dirk
Sloyer.rs Op basis van een poging tot reconstructie van de bibliotheek kan men algemeen stellen dat teksten uit de sfeer van de Moderne Devotie rijkelijk aanwezig
waren in de lJtrechtse kartuis,rr met onder meer auteurs als Jan van Ruusbroec,
Geert Grote, Florens Radewijns, Gerard ZerboLtvanZutphen en Jan van Schoonhoven, en bijvoorbeeld werkjes als de brief aan Windesheim van Willem Vorn'Derde
orde als onderdeel van de Moderne Devotie', p. rz.
to Goudriaan,
'Necrologium
Nieuwlicht', p. r27.
5Í Van Hasselt,
t2 Ibidem, p. 66; HUA, Archief karruizerklooster Nieuwlichr bij Utrechq inv. nr. r 8 (4 januari t 394;nota bene:
de Utrechtse kartuizers en het kapittel van Oudmunster hadden dezelfde kerkpatroon).
Veelal lagen familie- of vriendschapsbanden ten grondslag aan dergelijke overeenkomsten; J. De Grauwe,
tj
mondelinge mededeling. In de Nederlanden valt in de vijftiende eeuw een interesseop voor devote gemeenschappen.Zo waren er in Monnikhuizen goede relaties met het Grote Convent te Doesburg, de Utrechtse kam:is sloot
een gebedsovereenkomst met de reeds vermelde cisterciënzers te lJsselstein,de Amsterdamse met de regulieren
van Amsterdam en van Flaarlem en met de tertiarissen van het Amsterdamse Sint-Luciaconvent en de karruis van
Zierlkzee met de tertiarissen van het Sint-Ursulaconvent te Schiedam.
'Begiftigers',
p. r j4, r j8.
t4 De Geer,
HUA, Archief karruizerklooster Nieuwlicht bij tJtrecht, inv. nr. z j (25 juli 487).
tt
'Necrologium
Archief kanuizerklooster Nieuwlicht bij Utrechq
Nieuwlicht', p.66;l1UA,
56 Van Hasselt,
inv. nr. zo (zo mei r4r7).
'Necrologium
Nieuwlicht', p. 66.
t7 Van Hasseit,
18 Voor de alsscriptoresactieve monniken, zie: Gumbert, Die Utrechter Kartàuser und ihre Biicher, p. 42- j7.
'Kartuizerbibliotheken'.
,g Over de Utrechtse bibliotheeksituatie, ondanks de algemene titel: J.P. Gumbert,
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ken.6oVooral de sacrista Martinus van Schiedam kopieerde er ijverig Ruusbroec,
Grote enZerbolt; de monníkZweder van Boecholt onder meer werk van Ruusbroec, Schoonhoven en Dionysius de Areopagiet.6'
Daarnaast valt op dat de meeste van de genoemde geestelijken zich vooral inlieten met tertiarissenconventen van het lJtrechts Kapittel die besloten waren. Er
'verkloostering'
werd in de literatuur al meermaals gewezen op het proces van
en
verinnerlijking van de eerstedevote gemeenschappen.De dreiging van verkettering
door inquisiteurs die de vroege moderne devoten lang boven het hoofd hing, was
weliicht één van de katalysatoren van dit proces. Zeker speelden enkele van de
voornoeÍnde invloedrij ke en hervormin gsgezinde lJtrechts e geestelijken hierin een
actieve rol. De oprichting van het lJtrechts Kapittel in de nasleep van het beruchte
colrrrnunenegotiwm, een bifurcatie van in oorsprong wereldlijke frater- en zusterhuizen, was al een eerste stap in deze richting. In dit vormingsproces zouden vele
conventen nog een stap verder gaan door het aannemen van een strengere regel,
veelal die van Sint-Augustinus (dat wil zeggen overgang naar regulierenkloosters,
kruisherenkloosters, etcetera)en/ of.het invoeren van het kloosterslot.6'
Besluitend kan men stellen dat het bestuderen van prosopografische gegevensen
begunstigingspatronen met berekking tot kartuizers en vroege gemeenschappenin
de sfeer van de Moderne Devotie niet enkei onderlinge relaties blootlegt, maar ook
meer licht werpt op de dynamiek van de ontwikkeling van de vroomheidsbeweging
van de Moderne Devotie. FIet nerwerk rond de moderne devoten en kartuizers in
Utrecht blijkt immers sterker verweven met de religieuze elite dan met oude patriciaatsgeslachten.De institutionalisering onder de vorm van de aanname van een
kloosterregel, de oprichting van het Lltrechtse Kapittel van tertiarissen en de invoering van het kloosterslot was mogelijk de prijs die men betaalde voor de toenemende bescherming van lJtrechtse hervormingsgezinde religieuzen. Daarentegen bestonden de kringen rond de vroege moderne devoten in de Overijsselse steden,
zoals te Deventer, in dezelfde periode in grote mate uit de lokale politieke en economische elite,6l terwijl de kanunniken van het Deventer kapittel hier net opval-

lend afwezig waren. In dit opzicht is het misschien geen toeval dat men aan de overkant van de IJssel dan ook meer zou kunnen vasthouden aan de oorspronkelijke
idealen van het semi-religLelrzeleven in gemeenschapdat Geert Grote en zijn eerste
navolgers in gang hadden gezet.
Toch is uit een aantal elementen af te leiden dat deze ontwikkeling (aanvankelijk) geen aanleiding gaf tot een feitelijke breuk in het netwerk van devoren in de
steden van het LJtrechtse bisdom.6+Een mooi voorbeeld is hier opnieuw het testament van Gerard van Bronkhorst: in de opsomming van de door hem bedeelde
stichtingen maakt hij geen onderscheid tussen frarcr- en zusrerhuizen van semireiigieuze signatuur en tertiarissenconventen met een kloosterregel - hij noemt ze

8z

6o Voor een overzicht van de teksten: Gumbert, Die Utrecbter Kartàuser und ibre Biicher,p.zgt-jo7. De monnik Otto van Moerdrecht schonk de Serrnonesde tempore et de sanctisin tribus ooluminibus van een bij de devoten erg geliefde auteur, Jordanus van Quedlinburg, het rweede oudste handschrift van deze tekst; Gumbert, Die
Utrechter Kartàuser wnd ihre Bilcher, p.rz9; Meinsma, MiddeleeuzpscbeBibliotheken, p. ry8-r59. Zie ook betreffende het boek met traktaten van Geert Grote geschonken door Arnoldus Helias, pastoor van de Nicolaas'Geen
kerk: Van Dijk,
Grote. Enkele ffactaten'.
6r Gumbert, Die Utrechter Kartàuser und ibre Biicher, p. jor-l,ol. Martinus van Schiedam schonk bij zijn intrede land in Poortugaal van zijn ouders JohannesJohannis Backer en Hasa; Ibidem, p.Ío,75,77,9j, roo-ro9,
235,264.
6z Van Engen, Derde orde aan Sint-Franciscus,p. 237-296. Zte ook de bijdrage van Koen Goudriaan in deze
bundel.
61 Rond de periode van het interne schisma is een significant aantal schepenenvan de stad Deventer, waaronder
een aantal invloedrijke koopiieden, tenrg te vinden als weldoeners van devoten en karruizers en als familieleden
van karfuizermonniken, broeders en zus[ers van het gemene leven en lVindesheimer regulieren. Vergelijk Gaens,
'Les
charreux deZelemlez Diest', p. r48-r 5o.

83

onder één noem er congregaciones- maar wél tussen gev/one en besloten congregaties.6t
Het is niet meteen duidelijk of de lJtrechtse kartuizers dit proces van verkloosrering en besluiting werkelijk op actieve basis beinvloed hebben. De besluiting van
tertiarissenconventen gebeurde dan ook niet op de wijzevan de kartuizers (ad modwm cartusiensium) zoals in de Brabants-Luikse kloosterslotbeweging bij de \lindesheimers. Anderzijds lag een kartuizerbesluiting voor het in meerderheid uit
vrouwenconventen bestaande LJtrechtse Kapittel van tertiarissen niet voor de
hand. Er is evenmin een aanwíjzíns van actieve betrokkenheid van de kartuizers bij
insluitingsplechtigheden zoals dat bij de Zelemse kartuizers in de Zuidelijke Nederlanden het geval was.66

Beschermers bij de pauselijk.e curie
Voor de tertiarissenbeweging was het verkrijgen van kerkelijke goedkeuring voor
de.gevolgde levenswijze een belangrijke stap in het streven naar zelfsrandigheid en
in het opwerpen van een verdedigingslinie tegen aanvallenvan inquisiteurs. In r399
bereikte het lJtrechtse Kapittel een eerste belangrijke mijlpaal door de verwerving
van een belangrijke bul met privileges van paus Bonifacius IX. Mogelijk hebben invloedrijke vrienden zoals de abt van Dikninge en bevriende lJtrechtse kanunniken
hierin een rol gespeeld.6z
Een tot op heden weinig onderzochte piste is de rol van geleerde en hervormingsgezinde kennissen en vrienden aan de pauselijke curie bij het sreunen en beschermen van de beweging van de moderne devoten. Op het einde van de veertiende eeuw en specifiek vanaf het aantreden van paus Bonifatius IX is immers een
merkbare stijging van het aantal Nederlandse (in het algemeen uit het Duitse kei-

64
65
66
67

Van Engen, Derde orde ztan Sint-Franciscus,p. ro4-roj.
'Derde
Goudriaan,
orde als onderdeelvan de Moderne Devorie', p. r2-rJ.
'Les
Vergelijk Gaens,
charrreux de Zelern lez Diesr'.
Van Engen, Derde orde ztan Sint-Franciscus,p. rrr-r2 j.
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zerrijk afkomstige) curialen vast te stellen.6sEen aantal van de curialen uit onze
streken is terug te vinden als beschermers, provisoren en weldoeners van het Romeinse gasthuis Santa Maria dell'Anima, het centrum van de Duitse natie re
Rome.6p Enkele curialen uit de Lage Landen maakten bovendien sterk carrière te
Rome en verkeerden er in kringen van andere uit het Duitse rijk afkomstige curialen.7oIn hun geboortestreek stichtten sommigen studentencolleges, beurzenstichtingen en gasthuizen met een merkbare invloed van de Moderne Devotie; zo vras
het de ultieme wil van Nicolaus Cusanus om, naasr een studentenbeurs te Deventer, een gasthuis op te richten te Kues, .waarde levenswijze dievan de Windesheimse lekenbroeders zo dicht mogelijk moest benaderen en'waarvan de visitatie diende
te gebeuren door de prioren van de kartuizers en regulieren te KobIenz.z'
In bijlage z wordt een aantal uit de Nederlanden afkomstige curialen vermeld van
wie connecties met zowel kartuizers als moderne devoten duidelijk aanwijsbaar
zíjn.zzOpvallend is dat de in de lijst genoemde curialen niet enkel als donateurs van
kartuizerkloosters bekend stonden, maar dat zíj zich daarnaast eveneens inlieten
\Windesheimse regulierenkloosters en met besloten tertiarissenconi::"Oj:t"ten
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tertiarissenbeweging uit de eerste gemeenschappenvan moderne devoten. Relatief
minder beduidend a nwezígin de bronnen blijken de oude Utrechtse patriciaarsfamilies.
In Amsterdam daarentegen,dat in de tweede helft van de veertiende eeuw een explosieve ontwikkeling doormaakte, is de politieke en economische elite van groor
belang geweest in d,e ontstaansgeschiedenisvan de Moderne Devotie. De stiÀting
van een kartuizerklooster buiten Amsterdam'w'as er bovendien nauw verweven
met de oprichting van rwee ïTindesheimse regulierenkloosrers.zl

Gij sbert Dow,'godfather' r.,ande Amsterdamse rnoderne deaoten
Voorman van de moderne devoten in Amsterdam was Gijsbert DouJacobsz, geboren uit de zeer invloedrijke en machtige familie Zael.Hlj nam lerterlijk een centrale
positie in binnen de Amsterdamse vrouwenconventen: de conventen van Sint-Maria, Sint-B arbara, Sint-Maria Magdalena, Sint-M argaretha, Sint-Paulus, Sint-IJrsula, Sint-Caecilia, Sint-Catharina, Sint-Agnes en Sint-Dionysius (Nieuwe Nonnen-

Kartuizers en moderne devoten te Amsterdam
Uit het voorgaande blijkt dat het bijeenbrengen van prosopografische gegevensvan
zowel kartuizers als moderne devoten de dynamiek van de onrwikkeiing van de
Moderne Devotie in Utrecht beter inzichtelijk maakt. De bestudeerde begunstigingspatronen tonen een zekere machtsf actor van een groep vooraanstaande en
hervormingsgezinde geestelijken, kanunniken en curialen in het ontstaan van de

68 Over dit djdelijke fenomeen: Maas, Gerrnan commwnity, p. 208. Over de curialen onder paus Bonifacius IX:
Kochendórffer,'PàpsdicheKurialen', p" 549-6ot.
69 Het gasthuis was in de tweede helft van de veertiende eeuw gesticht door een Dordtse koopman, die het bestemde voor pelgrims afkomstig uit het Duitse keizerrijk. Het necrologium van het gasthuis is gepubliceerd in
Egidii, Necrologi e libri ffini, deeIz, p. r-rot; uittreksels in Hoogewerff, Bescbeidenin ltalië, deel z, p. zz6-227,
497-72870 Een beroemd voorbeeld was Herman Dwerg van Herford (ït+lo), ooir proost re Deventer en op het roppunt van zil'n macht een van de rijkste inwoners van Rome ; Hoogewefff, Bescheidenin ltalië, deel z, p. 573.lHij
'Pàpstliche
startte als auditor onder Bonifatius IX; Kochendórffer,
Kurialen', p. t93. Ook Dietrich van Nieheim
(f rarS) wordt onder Bonifatius IX als rescribendarias, scriptor, abbreoiator eÍ procurator vermeld; Ibidem,
p. 56o,57r, y97; Hoogewer{f, Bescheidenin ltalië, deel z, p. STz.Eenbelangrijke hervormingsgezinde curiaal was
verder Nicolaas van Kues (Cusanus)(tr+6+);Maas, German community,p. 3t-66. Ook de uit het Brugse SintDonaaskapittel verdreven urbanisrische kanunnikJoris van der Paele (f1443) verkeerde te Rome; Hoogewerff,
Bescheiàen in ltalië, d,eelz, p. 572.
7r Maas, Gerrnan cornmunity, p. 67-9 j.
72 Evenals van lJtrechtse kanunniken in bijlage r werden ook van de genoemde curialen weinig of geen noemenswaardigeschenkingen aan andere kloosterordes teruggevonden in de onderzochte bronnen.

regulierenklooster Nieuwlicht bij Hoorn gesdcht werd, ín r39z werd hij genoemd
als de beheerder van een verder onbekende gemeenschapte Leiden, rn r396 kan hij
in verband gebracht worden met de Leidse broeders, àr, late, zou hij procuraror
worden van het broederhuis te Flaarlem.zT Zijn naam wordt ook genoemd bij de
stichting van een klooster in Purmerend.zs

Drie nieuwe stichtingen te Amsterdam
De Hollandse graaf Albrecht van Beieren werd graag als stichter van de Amsterdamse kartuis gezíen, zowel door zichzelf en zijn omgeving, als later door (kroniek)schrijvers.zrIn de literatuur neemt men echter al enige tijd aan dat de stichting

7j De Melker, Metamorfoseoan stad en deztotie,p.92-9J, r r r en r6r.
'Burgers
en devotie', p. 27t-279.
74 De Melker,
en begijnbof inAmsterdam,p.4-6.
7j Van Eeghen, Vrouzpenh.loosters
deel 3,p.97-r19, tS4-567.
76 Kohl, Persoonsen \7eiler, MonasticonWindeshemense,
Z7 Van Engen, Derde orde qtan Sint-Franciscus,p. to7.
en begijnbof in Amsterdam, p. 6.
78 Van Eeghen, Vrouzt.,enhloosters
79 In r39z had hij een zee.rgrote rente geschonkenaan de kartuizers en in r393 schonh hij een huis aan fiet
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van het kartuizerklooster Sint-Andríes-ter-Zaliger-Hav en (zie afbeelding à gebeurde door het samenwerken van verschillende magistraten en burgers. Dat men
het in de kartuizerorde ook zo zag,bhjktduidelijk uit de bronnen.so
-Wie waren nu deze magistraten en burgers? De kartuizerbronnen noemen als
'eerste
oprichter en stuwende kracht' achter het klooster de jonge priester Dirk
Sloyer.s' Aangetrokken door het kloosterleven en in de ban van de Moderne Devotie werkte hij in r.3g3 met Gijsbert Dou aan de stichting van het Amsterdamse regulierenklooster Sint-Jan Evangelist, maar besloot zijn fortuin te besteden aan de kartuis om er daarna zelf. in te treden.s' Floewel Sloyers beslissing de stichting en
onrwikkeling van het regulierenklooster vertra gde, betekende het geen breuk met
de kring rond Gijsbert Dou. Immers, Dou en verschillende van zijn famrlieleden
deden eveneensschenkingen aan het kartuizerklooster, zíjh,et in mindere mate dan
aan de Windesheimse regulierenkloosters waaronder de priester zijn schouders gezethad.83
Een andere invloedrijke figuur voor de stichting van de Amsterdamse kartuis
was de schout Dirk Simonsz, de rechtstreeksevertegenwoordiger van de graaf.rn de
'innige
vriend en allergrootste stimulastad. De kartuizers herdachten de schout als
tor' van hun klooster. Voor Dirk Simonsz was de Arnhemse kartuizerprofes en
prior van de kartuis van Geertr-uidenberg,Boudewijn van Amsterdam, een belangrijke vriend en de toegang tot de kartuizerorde. Tijdens diens periode te Arnhem
had Geert Grote daar als provenier verbleven"s+De schout speelde een belangrijke
rol bij de overdracht van Amsterdamse schenkingen in het bezitvan de kartuis van

Voorhout in Den Haag tot stichting van een karruizerklooster. Bovendien nam hij de Amsterdamse karruis op
'Voormalige
een wel erg persoonlijke manier in bescherming;Schoitens,
karruizerklooster bij Amsterdam', p. 5-7.
8o Albreclrt wordt slechts eenlnagnus benefactor en geenfundator genoemd in de kartuizerbronnen. ln de cartavanheturbanistische generaal kapittel van rlgj worden stadsmagistraten en burgers als stichters aangeduid;
De Melker, Metamorfose aan stad en devotie, p. Ior-r04.
8 r Gumben, Die Utrechter Kartàuser und ibre Biicber, p. 54; De Melker, Metamorfose ztan stad en deaotie, p. ro4ro6.
8z Kohl, Persoons en 'i7eiler, Monasticon Windeshemense,deel J, p. r r 2
83 Verschillende verwanten en mogelijke verwanten worden vermeld in De Melker, Metamorfose van stad en
devotie, p. Í3o-rJz. Of en hoe de magistraatsfamilieBraseman met de familie Zael verbonden was, is niet duideIijk, maar zeker is dat verschillende leden van deze familie naast de Oude Nonnen ook de kartuizers begunstigden. Zo waren Aernt Braseman van Amsterdam en echtgenote Elisabeth weldoeners van de kartuis te Utrecht.
'Waarom
Aernt Braseman, Amsterdams burger, zijn vrouw Elisabeth Symon Ruyschdochter liet begraven in de
karuuis van lJuecht is een raadsel.In r4z7 schonk hij daarvoor aan de Utrechtse kamrizers een erfrente; HUA,
Archief kartuizerklooster Nieuwlicht bij Utrecht, inv. nr. r (Oude of Eersre carrularium), f. tr4't. Adam Braseman was een weldoener van de karruizers te Amsterdaml Bessem, Oorhondenboek St.-Andries-ter-ZaLigerHaaen bij Amsterdam,p. r78, Írr. t7o (z septemberr4ro). In r438 worden in eenverkoopakte van de Oude Nonnen onder anderen genoemd Kerstine, Adam die Zale Gherijtsz weduwe en zes kinderen waaronder Gherijt
Brasenman, haar zoon, Margriet Adamensdochter met \íillem haar broeder. In r398 had Symon díeZael
'Oude
Adamsz een schenking aan de Oude Nonnen gedaan;Van der Loos,
nonnen Amsterdam', p. l5 r (z juli
r398) en óo (25 januari r438). Een Gerrit Brasemanwordt als schepenvermeld in r4oz, Arend Brasenmanin
r4o8; Ibidem, p. r yz, d.d. 6 maan r4oz; De Melker, Oorhondenboek.oan Amsterdam, p. 8 5-88.
84 De Melker, Metamorfose o.tanstad en deootie, p.86, ro7.

Afb. a. Bij eenopgravingin zoor werd de gewelffunderingvan het Amsterdamsekartuizerkloosterblootgelegd(uit; De Melker,'Burgersen devorie',p.27 j).

Geertruidenberg naar denieuwe kartuis buiten Amsterdam, waaronder een gift van
zijn ouders.sr
In het eerstedecennium na de stichting \^/'erdde Amsterdamse kartuis uitgebreid
begunstigd door de politieke en economische elite van Amsterdam. Opvallend
daarbii is dat in een aantal gevallen de kartuizers en de regulierenkloosters tegelijk
begiftigd werden. Een kort overzicht van de vroegste weldoeners die zowelkarïuizers en regulieren begunstigden, kan dat illustreren.s6Enkele professen blijken uit
deze milieus afkomstig. Het is dus verdedigbaar datde magistraten en de burgers
die met graaf.Albrecht de kartuis van Amsterdam stichtten en financierden, gedeeltelijk dezelfde groep devote burgers vormden die het oprichten en de economische

8 y Ibidem, p.87-9r.In r 39 y droegenschout Dirk Simonsz en de anderekinderen van Symon Abbe Pieterszeen
half huis en erf naast Villem Noin Heynrixz, geschonken door hun vader en hun moeder aan de kartuizers te
Geertruidenberg, over aan de Amsterdamse karcuizers; Bessem, Oorhondenboek. St.-Andries-ter-Zaliger-Haven
bij Amsterdam,p. rz5-rz6,nr.% (t augustusr395) en p. rz8-t29,nr.97 $3 september r395). Of Dirk Simonsz
(en familie) ook de regulierenkloosters te Amsterdam begiftigde is niet zeker. In r4or droeg Dirk Simonsz de
helft van land te Leerbroek, dat hij gemeenschappelijk bezat mer het regulierenklooster, over aan de kartuizers;
I b i d e m , p .I 5 6 , n r . r 3 T d . d . 2 g m a a r t r 4 o r . I n r 4 3 r w e r d e n d e g r o n d e n w e e r h e r e n i g d , t o e n d e r e g u l i e r e n d e h e l f t
van land te Leerbroek, waarvan de karruizers de wederhelft bezaten, inclusief rentes overdroeqen aan de kar:tuizers;Ibidem, p. u68, nr. e98 d.d. r J maarr r 4 j r.
86 Ziebijlage 3.
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ontwikkeling van de regulierenkloosters Sint-Jan Evangelist en Mariënveld of
Oude Nonnen mogelijk maakten. Men kan bijgevolg de Amsterdamse kartuis als
'netwerkstichting'
een
bestempelen.szDe kartuis zou wel uitgroeien tot verreweg
het populairste klooster wat betreft de instrumentele devotie in brede lagen van de
Amsterdamse bevolking.ss
Aan te stippen is hierbij dat Thomas a Kempis in zijn Chronica Montis Sancti Agnetis de drie stichtingen in éénadem noemt: Hoc etiam anno inchoata swnt tria monasteria in partibws Hollandiae ProPe Amsterdarn: unurn ordinis Cartltwsiensiwm,
secundwrn canonicorwrn regwlarium, tertiwm sanctimonialiwm eiusdem ordinis intra
oppidwm circa fossatum.lH.et vastpinnen van de stichting van de Amsterdamse kartuis op het jaar r3y ís toch al problematisch: de processusvan de stichting van de
kartuis was al vóór r393 gestart. Mariënveld was zelfs geen nieuwe gemeenschap,
maar in feite een overgang van een in r 3 89 gestichte zustergemeenschapnaar de regel van Sint-Augustinus. SflanneerThomas a Kempis vermeldt dat de drie gemeenschappen gezamenhjk zijn gesticht, is daarom misschien de geest waarin de stichtingen tot stand kwamen belangrijker dan het jaartal. De Amsterdamse kartuis is
overigens de enige gemeenschapdie geen regulierenklooster of devote congregarie
is, die de auteur ín zíjn kroniek noemt.8eDe goede banden van de karruizers mer de
regulieren te Amsterdam komen tenslotte ook tot uiting in de gebedsovereenkomst
díe ze afsloten.eoOf de kartuizers enige invloed hadden op de keuze van de Oude
Nonnen om zich al zeer vroeg te laten besluiten is uit de geraadpleegdebronnen
niet duideliik.e'

87 Voor een uitgebreide analyse van de invloed van de politieke twisten tussen Hoekse en Kabeljauwse fracries,
zie De Melker, Metamorfose van stad en deaotie, p. 92-Í35 en volgende. Samenvarrendwordr het beeld geschilderd dat de regulierenkloosters als 'Hoekse'stichtingen kunnen gezien worden, terwijl de kartuizers vanuit beide
politieke kampen begunstigd werden. In de aanvangsperiodevan de drie kloosters hadden echrer vele begunsrigers nog geenpartij gekozen in deze rwisten.
88 Of zomaar kan besloten worden dat de regulierenkloosters slecht zouden zijn bedeeld, is niet zo duidelijk.
In De Melker, Metamorfose oan stad.en devotie blijkt uit een kritische studie van de overgeleverde archieven dat
de karruizerbronnen een zeer nauwkeurig beeld geven van de bezitsuirbreidingen van de karruizers in de beginperiode. Van de regulierenkloosters kan echter niet met zekerheid hetzelfde gezegd worden. De Melker zelf
vraagt zich af hoe de regulierenkloosters grote srukken grond verwierven uit eigen middeien, terwijl er aanvankelijk zo weinig schenkingen lijken te zijn geweest.De afgewogen stellingen zijn minder genuanceerdovergenomen
'Burgers
in De Melker,
en devotie'.
89 Pohl,Thomae Hemerh,en a Kempis, Opera ornnia, deel7, p. 492.
90 Scholtens,'Voormalige karruizerklooster bij Amsterdam', p. z.
9r Volgens de kroniek van de \ilindesheimse kanunnik Petrus Impens werden de Oude Nonnen al in r4o6 besloten, terwijl de kroniek vanJohannes Busch het klooster niet noemt in een bespreking van het kloosterslot; Persoons,Kapittel oan Vlind.esheimen de laat-middeleeuzoseoroomheid, p. 6z; Gaens, 'Les chartreux deZelemlez
Diest'.
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Kartwizers en tertiarissen te Amsterdam
Verschillende van de weldoeners van regulieren,kartuizers en Oude Nonnen ondersteunden ook de tertiarissenbeweging. Zo bedacht bijvoorbeeld de schepen
\Tillem Noirt \flillemsz in zijn testament uit r4ro naast de drie nieuwe stichtingen
ma r liefst acht tertiarissenconventen.e' Gerrit meester \Willemsz enzíjnouders onderhielden goede contacten met Gijsbert Dou en Ínet Robert Jansz, pater van het
Amsterdamse Luciaconvent, éênvande voormannen van de devoten te Amsterdam
en ook een weldoener van de kartutzers.el Op + januari r 4 r t verpachtten Jutte, weduwe van meester \X/illem \Willemsz, en haar zoon Gerrit aan de tertiarissen van
Sint-Margaretha het erf waarop de gemeenschapwoonde.ea Hoogstwaarschijnlijk
woonden de zusters al enkele jaren op het terrein, dat zíj van Gerrit meester \fillemsz en zijn moeder Jutte huurden.er Gerrit en Jutte waren dus niet enkel weldoeners van de Utrechtse en Amsterdamse kartuizers en van de Amsterdamse regulieren, maar kunnen eveneens als de eerste en de belangrijkste begunstigers van het
Margarethaconvent worden beschouwd.p6
Wat later in de vijftiende eeuuzwas er de bijzondere connectie van de Amsterdamse magistraatsfamilie Boelens met zowel de kartuizerseTals de tertiarissengemeenschapvan Sint-Lucia. In het necrologium van het conventzljnelf leden van de
familie Boelens terug te vinden: in acht gevallen gaat het om weldoeners van her
convent en in de overige drie gevalien om leden van de familie (Duif, Agnes en
Geertruid) die in de gemeenschapintrede hadden gedaan.es
Alleszins blijken de vriendschappelijke banden firssen kartuizers en tertiarissen
van Sint-I,ucia uit de gebedsovereenkomst die ze sloten.esBovendien onderhield
het besloten convent Sint-Lucia zakeliike relaties met het karruizerklooster en re-

gz

Van Eeghen,Vrouwenhloostersen begijnbof in Amsterdam,p.Tr-Tz.Zienoot 233.
9t Bessem,Oorkondenboek. St.-Andries-ter-Zaliger-Hazten bij Amsterd.am,p. r8o, nr. 17J (r6 januari r4r r). In
r4o6 droeg heer RobertJansz me! Gijsben Dou als executeurs-resramenraireen huis in de Nes over aan de karruizers;Ibidem, p. 169-17o,nr. r 56 d.d. z7 juli r4o6.
en begijnhof in Arnsterdam, p. 19S.In r46r schonir Margriet Melis Paels94 Van Eeghen, VrowutenleLoosters
dochter aan de karruizers een pachtbrief op een erf 'daer nu Sinte Mergrieren cioesrer up staer'; Ibidem, p. 20r;
Bessem,Oorhondenboeh St.-Andries-ter-Zaliger-Havenbij Amsterdam,p.389-39o,Ír. 479(r9 decemberr46r),
m e t i n g e l a s t e a k t e u i rt 3 9 3 o p p . r r r , n r . 6 8 ( 2 3 s e p t e m b e rr 3 9 3 ) .
9t Van Eeghen, Vrouwenhloosters en begijnbof in Amsterdam,p. 20r.
96 Moeder en zoon schonken verschillende huizen en erven aan het convenr. In r4zo schonkJurre, weduwe van
meester'Willem, alle boeken van haar zoon Gerrit aan Sint-Margaretha en in r4z3 vermaakre ze een mosrerdmolen, een altaarkleeden al haar Dietse boeken aan het convent; ibidem, p.r9 j, r97,2o2,2o3;De Melker, Metamorfosevan stad en deootie, p" 1 t7 .
97 Bessem, Oorleond.enboeleSt.-Andries-ter-Zaliger-Haven bij Amsterdam, p. J74-J76, nr. 4t9 (6 mei r458);
Scholtens,'Kersttafereel':p. 2oo.
98 De Melker, Metamorfose van stad en deootie,p.r97; De Bont,'Voormalige Anrsrerdarnsche\/rouwenkloosters',p. zz.
gg Scholtens,1/oormalige kartuizerklooster bij Amsterdam', p. z"
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vens met het regulierenklooster en het Oude Nonnenkloosrer.'oo Opnieuw
blijkt
hier de voorkeur van de kartuizers, zowel in spirituele als in materiële zin, voor besloten gemeenschappen.

zoekvan Koenraad, proost van Bergen, dat ze al hun goederen te Noord-Beveland
overdroegen aan de kartuizers van Valenciennes, Geerrruidenberg en Herne en de
regulierenkloosters Groenendaal en Rookloos Íer.ro6

9r

De inaloed oan het grafelijhe bof te Den Haag
Graaf.Albrecht had niet alleen de Amsterdamse kartuizers in bescherming genomen, hij deed dat ook voor de regulieren- en tertiarissenconventen.,o,Over het
algemeen is de opstelling van de Holiandse graven in het proces van verkloosterlijking en de invoering van het kloosterslot bij de Hollandse rerriarissen van
het
IJtrechts Kapittel op zíjnminst welwillend te noemen.,o,

gunstigers van de kartuizers, zoals Evert Foec en \Millem Buser van de kartuis van
Utrecht"o en Jan van Scarpenessevan de kartuizers van lJtrecht en Amsterdam.",
Ook zijn er bij de raadgeversvan de graafbemoeienissenmet Hollandse rertiarissen merkbaar' Naast de bekende Eggerts is ook Garbrant van der Couster, secreraris en tresorier van de graaf.,kanunnik van Oudmunster, rector van de Sint-Bavoparochie te Haarlem, kanunnik van Sint-\Maltrudis te Bergen en proosr van
Bergen,"'vermeldenswaardig. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van het
Haarlemse tertiarissenconvent TenZíjl,waarvan hij de besluiting oitvoeáe in opdracht van de bisschop."r

Slotbeschouwingen
en zrin collega \Tillem Buser er een prebende verwerven.'"+ Niet toevallig functioneerden rond r4oo sommige concentraties van Hollandse rad.en
als
"r, "-brJ.raren
kanunniken in de lJtrechtse kapittels en voornamelijk het kapittel
van Oudmunster.

Ioj

roo De Melker, Metamorfose oan stad en deootie, p. r7g.
ror Kohl, Persoons en's?eiler, Monasticon \Yindeihemense, deel p. rrz,56o;
Van Eeghen, Vrouuenhloosters
3t
en b egijnb of in Amster dam, p. 7o-7 r.
ro9 Bessem, Oorhondenboek. St.-Andries-ter-Zaliger-Haaen bij Amsterda,n, p. ra7-ro8,
nr. 63 (23,januari
r 3 9 3 )e n p . r 1 7 - r 1 8 , n r . 7 9 ( z o j a n u a r i r 3 9 4 ) .
I ro Ziehienóór, noot t r en hierna de noten r 84 en r 8
5.
IIr
Gumbert, Die Utrechter Kartàuser und ihre Biicher,p.rz6; De Geer, 'Begiftigers',p. r36. Hij schonk
ool
boeken aan de Amsterdamse karruizers; Meinsma, Middeleàuwsche Bibliothehío,pi r5S'.'
r12 Met het tresorierschap verwierf Garbrant een van de machrigsre posities in het
graafs.hap; zijn broer \íillem van der Couster werd kanselier van de graaf en do*proosrln
a^a.rsdiaken.,,"ri U,r".hq Van Riernsdijk,
Tresorieen h.anselarij,
p. I j2,r 59, r84, tSG,rB9, zo4.
I IJ Van Engen, Derde orde aan Sint-Franciscus,p. 267, z7o.
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heid dat deze interne scheuring ten gevolge van het \flesters Schisma in de Kerk helemaal niet verlammend schijnt te hebben gewerkt op de sterke ontwikkeling van
de orde in de Nederlanden en het Rijnland - zowel de nieuwe stichtingen als de
reeds bestaandekartuizen vertoonden juist een opmerkelijke economische bloei"+
- is in een aantal gevallen juist te danken aan weldoeners uit devote kringen. IJit een
aantal geschriften van Geert Grote en zíjn volgelingen blijkt bovendien de grote
achting die zíj toonden voor de kartuizers, die zíj als de oeri religiosl beschouwden
en met superlatieven overlaadden."t Soms is er zowel in uitwendig beieid als boekenbezit en boekproductie een wederzijdse beïnvloeding aantoonbaar. Vanuit devote kringen is er in de onderzochte periode ook een toestroom van professen in de
urbanistische kartuizen merkbaar.Deijzersterke reputatie van de kartuizers heeft
wellicht in grote mate bijgedragen aan de snelle opbloei van de nieuwe kartuis van
IJtrecht en zeker aan die van Amsterdam."6
Daarnaast heipt het samenleggenvan deze bronnen niet enkel bij het in kaart
brengen van het aanvankelijke hechte netwerk van stedelijke"z nwclei van moderne
devoten dat zích rond leidende figuren ontwikkelde op het einde van de veertiende
eeuw, maar ook bij het bestuderen van de machtsfactoren die de onrwikkelingsdynamiek van de Moderne Devotie beïnvloedden. De demarches rond LJtrechtse
geestelijken,Romeinse curialen en grafelijke raadgeversin dezebíjdrage tonen aan
dat op het einde van de veertiende eeuw de moderne devoten in Utrecht en Holland
meer en meer in religieus, financieel en juridisch-adviserend opzicht ondersteund
'vrienden'.
werden door een aantal voorstaanstaande en geleerde
Mede daardoor
hadden de devoten vanaf de jaren negentig van de veertiende eeuw, met de pas aangetreden Frederik van Blankenheim als bisschop van Utrecht en met Albrecht van
Beieren als graaf van Holland en ZeeIand, belangrijke beschermheren. Een aantal
van deze geleerde kennissen en vrienden van de devoten heeft wellicht in grote
'verkloostering'
mate het proces van
dat vele aanvankelijk wereldlijke gemeenschappen transformeerde, actief beïnvloed. De hervormingsgezindheid van deze
geestelijkenen magistraten is voor een deel af te leiden uit hun begunstigingspatronen voor kartuizers en moderne devoren.
Bovendien is het duidelijk dat de stichtingen van nieuwe gemeenschappenniet
los kunnen worden gezien van het stedelijk weefsel waarin ze ontstonden."s De

kartuis te Amsterdam, die men een'netwerkstichting'kan noemen, verkreeg zoveel
giften uit brede lagen van de stadsbevolking dat ze zelfs de andere kloostergemeenschappenin de schaduw stelde. Het moet haar devote stichters mer enige verbazíng
achtergelatenhebben dat de Amsterdamse kartuis zo snel de eerste keuze werd in
de stad wat betreft schenkingen voor het zielenheil (donationespro anima).to
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r r4 Zienoor5.
r r t Zre noot 6.
116 Vergelijk De Melker, Metamorfose aan stad en deuotie,p.274-27 j.
rr7 In de nadere bepalingen voor hun huisreglement in 14r; schrijven de Zwolse fraters: Et quuni fquum?J ea
de causa in cioitatibus mansionempraeelegimus, ut cleicis et aliis personis, saecuhri conztersationi abrenuntiare et
'BroeDomino Deo peculiarius deseraire oolentibus, inforrnatione, consilio et auxilio assisterepossemus;Hofman,
ders van't gemeeneleven', p. z5z.
r r8 Het werk van De Melker, Metarnorfose oan stad en deootie, mag een voorbeeld zijn voor de srudie van participatieve en instrumentele devotie in een stedelijke omgeving in de late middeleeuwen. Voor gelijl<aardigeconclusies met de betrekking tot de steden Leiden en Zwolle: Van Luijk, Bruiden oan Christus, p. 297-3o6.
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Naast deze externe krachten die op de vroomheidsbeweging van de À4oderne
Devotie inwerkten, was er ook een vrijwillig streven bij de moderne devoten naar
een afgescheidenleven van een'slechte'wereld (contemptwsmundi), waarbij het le'in
ven
de woestiin' van de kartuizers duidelijk een spiegelfunctie heeft vervuld.
Een aantal van de vroege moderne devoten, die op vrijwillige basis een strikter leven (arctior vita) nastreefden, maakte dan ook de oversrap n ar de kartuizerorde.
Net als in de kartuizerkloosters van Arnhem, Geerrruidenber g, Zelem en Luik
vond ook in de nieuwe stichtingen te lJtrecht en Amsterdam een instroom plaats
van novicen uit kringen rond moderne devoten uit Noord-Nederlandse stedelijke
milieus. Met hen kwamen niet alleen materiële bezittingen in de vorm van schenkingen, maar ook de ideeën en de geschriften van de Moderne Devotie al vroeg de
urbanistische kartuizerkioosters in de Nederlanden en het Rijnland binnengàsijpeld.
In deze dynamiek van vrijwillige verinnerlijking en inwerking van externe
machtsfactoren kwamen uit de vroegste wereldlijke gemeenschappenvan cle Moderne Devotie verschiilende kloostervertakkingen tot stand, ,o"li bijuoorbeeld de
verscheidenekapittels van tertiarissen en regulieren. Het vergelijken van degelijke
ProsoPografischegegevensvoor de kartuizers en de vertakkingen van de Moderne
Devotie, die vooralsnog ontbreken, kunnen de contouÍen van deze machtsstructuren nog duidelijker zichtbaar maken.
De kritiek dat men het begrip Moderne Devotie uitholt door het als een'omnibusaanduiding' te gebruiken voor alle in de vijftiende eeuw onrsrane instellingen in
de Noordelijke Nederianden is bijgevolg bestrijdbaar, renminsre voor wat deLe explosieve beginperiode betreft."o fmmers) net zoals in de kartuizerorde in de loop
van de vijftiende eeu'w de intredes en schenkingen uit devote milieus gevoelig ter-ugliepen,groeiden de verschillende vertakkingen van de Moderne Devoti rnárt"
"
eeuw ook verder uiteen, elk met eigen accenten.
Tenslotte manifesteerde het'stedelijke' elemenr zich in het voor de kartuizerorde
meer en meer opschuiven van de vestigingen van de nieuwe stichtingen, zoals buiten Amsterdam en Utrecht, naaÍ de onmiddellijke nabijheid van de stadsomwallingen. Deze laatmiddeleeuwse evolutie naar stadskarruizen is voor de karruizerorde.

rrg De Melker, Metamorfoseaan stad en deootie,p. 275-276.
r2o Deze hritiek op de zich steedsuitbreidende definitie van de begrippen 'moderne devoot' en 'Moderne
Devotie'woldt bijvoorbeeld aangehaaldin Schepers,Bedud,inghe,deel r, p.
weerlegdin Val
316-33r,engr.otendeels
Lurjk, Bruidcn aan Chrisrus,p. r ro, 17r-172.
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Bijlage r

die in de eersreeeuwen van haar bestaan hoofdzakelijk afgelegen en onherbergza-

9t

Lijst van kanunniken van lJtrechtse kapittels verrneldin de
kartutzerbronnen

Met rechte haken worden de weinige geestelijkenaangegevendie niet in het necrologium maar
wel elders zijn vermeld, bijvoorbeeld in het weldoenersboek van de kartuizers. De namen van
kanunniken van wie in mindere of meerdere mate affiniteit met de Moderne Devorie kan nagegaan worde n, zijn onderlijnd.

O u dm wnster / Sint - Sala ator
weldoener van de kartuizers en verschillende devote gemeenschappen; kanunnik te lJrrecht, Luik en Den Haag; hervormde het Salvatorkapittel; adviseur van de Hollandse graaf, de lJtrechtse bisschop en
het Utrechtse stadsbesruur; verleende als geleerde kennis van de tertiarissenbeweging rechts advíezen;werd de besluiting van het Utrechtse tertiarissenconvent Sint-Caecilia opgedragen""+
grote vriend van de kartuizers; trof in r436 eenregeling voor de Vindesheimse donaten in opdracht van de paus met Hendrik Raescop,
proost van Sint-M aríe."6
weldoener van de kartuizers en verschillende devote gemeenschappen; pauselr)k gezant en adviseur van de lJtrechtse bisschop; betrokken bij de stichting van het Sint-Agnesconvenr in Amersfoort; bemiddelde bij de besluiting van het Delftse Sint-Agathaconvenr; bijzondere
band nret de Utrechtse tertiarissen van het Sint-Caeciliaconvenr. waar
hij vermoedelijk biechwader was en begravenwerd."8
Dirk Hendriksz"e
begraven bij de karruizers.
Frank Over de Vechr'lo bijzondere vriend van de kartuizers; schonk onder meer boeken;'l'
zoon van \Tillem Over de Vechq voormalig stadsschout, weldoener
van de karcuizers en één van de eersre donaten in de karruis,'1, \flillem
Over de Vecht behoorde rot hetzelfde regeringsgeslacht als Tideman
Graeuwert.tsl
Evert Foec. deken"l

de mate de kartuizerkloosters binnen te dringen.
Paradoxaal doorbraken dus dekartuízers in de late middeleeuwen hun eeuwen-

boeiende implicaties voor verdere studie.

Gerard

Zelinge't+

Gerard van \íeert'lt

rzr Vergelijk Hogg,'Everyday 71Ie',p' tz7'
'hervormde' kloosterordes'
ookin allerlei
rz2 Gaens en De Grauwe,'D í hroríï ro| de sti6e,p" i i, i9, 7z-71.
de kru.isheren'worden de
bijvoorbeeld
ook
-""t
wirrá"rh.iá
zoals de reguliere kanunniken van her Kapittet',r"r,
overgenomen. Vergeiijk noot 6'
kartuizerstatuten voor conversen .n do.r"ten dan weer vrijwel letterlijk

aartsdiaken

en proost

van Arnhem;

weldoener

van de kartuizers.

r23 Ziehiervóór,noor tr.
r24 Ziehiervóór,noor rt.
'Necrologium
Í2, Van Hasselt,
Nieuwlicht', p. r84.
tz6 Acquoy, Klooster'Windesbeim, deel r, p. r r7. Voor Hendrik Raescop, zie hierna, noren r44 en r4t.
r2T Ziehrenóór, noten 49 en to.
rz8 Ziehiervóór,noor rt.
r2g Van Hasselt, 'Necroiogium Nieuwlicht', p. 248.
r J o l b i d e m ,p . r 3 o .
rJ r Meinsma, Middeleeuu.,scbeBibliotheken, p. t6o.
r32 Gumbert, Die Utrechter Kartàuser und ibre Biicber,p. zj, )o.
Í13 Naast lfillem Over de Vecht wordenJohannes enJacobus Over de Vecht in het necrologium vermeld (Van
Hasselt,'Necrologium Nieuwlicht', p. zo4, 245).
rt4 Ibidern, p. r6z.
'Begiftigers',
'Necrologiurn
rli
lbidem, p.rt4; De Geer,
p.r4j.Zie ook Van Rossum,
Oud-Munster-',p. Jo.l,
3c4.
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Hendrik Foec'16
Otto de Doorinc'17
Richardus de Oy
Albert van Muden.
yrEazu,3e

\ililhelmus Leo

weldoener van de kartutzers.
weldoener van de kartuizers"
weldoenervan de kartuizers; schonk onder meer boeken''38
begraven bij de kartuizers; was met Ludolf Backer, kanunnik van
Sinl-Jan, getuige bij de bekrachtiging van privileges voor de tertiarissen door paus Johannes XXIII, opgedragen aan de proost van SintMarie te Utrecht, de proost van Sint-Maarren te Emmerik en Evert
Foec, deken van Sint-Salvator.'4o
proost van Rees;weldoener van de kartuizers''a'

Ludolf Schulte'r'

Dirk van \ileert"l
fSflillem Gruter van
Aken]'rr

Arnold van Tricht,
Proostrt6

Arnold de Emelisse.
I)Ip_os!r4z
Hendrik Raescop.
DroostI44
Herbernus
Herman

de Donk'+6

Sint-Marie
Geert Grote liet zich zeer positief over hem uit en noemt hem'benaderbaar' in een brief aan zijn vriend \ilillem van Salvarvilla, aartsdiaken te Brabant.'ai
stichter van het regulierenklooster Genadedal in het hertogdom Kleef;
trof in 146 rn opdracht van de paus mer \fouter Graeuwerr, deken
van Oudmunster) een regeling voor de \flindesheimse donaten.'at
groot weldoener

van Lokhorst'+sieldoener

van Sint-Marie
dracht

bo.k*tt.'ot
en trou'we vriend; schonk onder -".t
schonk onder meer boeken;I4e kanunn'k

van de karruizers,
te lJtrecht

van de bisschop

convent Sint-Caecilia,
opdracht om de Delftse
t
sluiten. to

en van sinr-Lamberftrs
tot besluiting

re Luik;

van het Utrechrce

onWing

Giisbert \Tstinc
(Uustinc)'r8
Ludolf Backer'6'
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trad als donaat in bij de kartuizers; was daarvoor kanunnik van SintPlechelmus te Oldenzaal; bekend als weldoener van het fraterhuis te
Albergen.'l'
weldoener en grote vriend van de kartuizers."a
trad in bij de karruizers te Keulen; scholaster.

Sint-fan
groot weldoener van de kartuizers, als proost betrokken bij de schenking van het goed Bloemendaal; domtresorier, tijdelijk met het besfuur van het bisdom belast vóór de benoeming van Frederik van
Blankenheim.'rz
domkanunnik en kanunnik van Sint-Jan, proost van Fosses;'rebíjzonder weldoener van het klooster \Tindeshei-.t6o
vriend en weldoener van de karruizers;'6' schonk onder meer boeken;'61 was met Albert van Muden, kanunnik van Oudmunster, getuige bij de bekrachtiging van privileges voor de tertiarissen door paus
Johannes XXiII, opgedragen aan de proost van Sint-Marie te lJtrechq
de proost van Sint-Maarten te Emmerik en Evert Foec, deken van
Sint-Salvator"'6+

op-

tertiarissen-

zoals tevoren Evert Foec; kreeg in r4o3 ook de
te betertiarissen van het Sint-Agathaconvent

'Begiftigers',
'Necrologium Nieuwlicht', p. r
p' r45'
Van Hasselt,
54; De Geer,
rr9'
p'
Hasselt,'NecrologiumNieuwlicht',
Van
ry7
'Begiftigers',
P' 117;Meinsma, MidGumberr, Die tJtrechíer Kartàuser und {bre Biicher, p. rz6; De Geer,
tlb
e Bib lioth eken, p. r 58.
deleewzpsch
rjg Van Hasselt,'NecrologiumNieuwlicht', p- r r8.
'Tertiarissen
lJtrechtse kapittel', p. z6o'
r40 Van Heel,
r36

r4t De Geer,'Begiftigers',p. r4r.
'Necrologium Nieuwiicht',
r42 Van Hasselt,
P. -,39.
\ilillem van Salvarvill"-*", *.g.rm zijn urbanistische sympathieën verplicht geworden Parijs te verlaten.
,il
beI-Ii ,.horrk onder meer een rijmbijbei aand.eZelemse karruizers, bij wie zijn testimonium over Geert Grote
waard werd in de kloosterbibliorheek (Mulder, Gerardi Magni Epistolae,p. 35; Gaens,'Les chartreux de Zelem
Iez Diest', p. Á7-fi8).
r44 lbidem, p. ro4.
,;;
A.quoy, Klooster Windesheim, deeli, p. r43. Of de Utrechtse kartuizer Dirk Raescop op één of andere maI7I).
niermethemverwantwas,isonduidelijk(VanHasselt,'NecrologiumNieuwlicht',P.
146 Hij werd herdacht alsbonus dominws et bonestus, ffiagnus et fidelis amicus noster 4c preciPuus benefaaor
'Begiftigers',
'Necrologium
Nieuwlicht', P' r03; De Geer,
(Van Hasselt,
P' r l r)'
r4i Overdeschenkirig,zieGumbert,Die(JtrechterKartiiuserundihreBiicher,p.r2t;Meinsma,Mid.d'eleeuw'
siíe Bibtiothehen, p. rào. Hij kreeg een tricenarium, zoals aangegevenin de carta v^n t4o7; Clatk, Urbanist
Chartae,p.37o-37r.
'Necrologium Nieuwlicht', p. 173;De Geer, 'Begiftigers', p' 137'
r48 Van Hasselt,
Í4g Over zí1nschenking, iie Grrmbe.t, Die Lltrechter Kat'tàuser und ihre Biicher, p. tz6; Meinsma, Middel,iu-rcb, Bibiiotbehen,p. r 54. Van Lokhorst bracht de boeken weliicht mee uit het Luikse; zo schonk hij eveneenswerk van Petrus .r"n H"r.nt"is aan de Sint-Salvatorkerk, waar zijn broer Jacob kanunnik was. Over de cor'BrieÊwisseling'.
respondentie van de abt van Floreffe en Johannes van Schoonhoven, zie De Roy,
r to

Van Engen, Derde orde ttan Sint-Franciscus'p. 269-27o.

rtr
Van Hasselq'Necrologium Nieuwlicht', p. rol.
r52 De Oldenzaalse kanunnik Ludolf Schulte komt voor op een lijstje van vijftiende-eeuwse vreldoeners van
het fraterhuis en latere regulierenklooster te Albergen bij Oldenzaal. In het lijsrje kunnen nogal war proosren,
dekens en kanunniken van het Oldenzaals kapiwel herkend worden; 'Archivalia uit het Klooster te Albergen',
p.87-88.
'Necrologium
r5t Van Hasselt,
Nieuwlicht', p. Í74.
'Weert,
r t4 Over de schenking van Theodericus
zie: Ibidem, p. 47-48.Hij kreeg eentricenariurn, zoals aangegeven in de cartavan r44r; Clark, Tbe Chartae,p" rz.
t1t Schneider,Die Kólner Kartause,p.47.
'Necrologium
r56 Van Hasselt,
Nieuwlichr', p. rr4.
ri7 Arnoldus van Tricht was licenciatus in d.ectetis et baculariws in legibus, thesaurarius Maioris et prepositus
sanctiJ oh annls; Post,'Verkiezingen bisschoppen van lJrrecht', p. Í 6 5.
rt8 Van Hasselt,'Necrologium Nieuwlicht', p.2og; De Geer, 'Begiftigers',p. rl4. Her weldoenersboekvermeldt foutiefpreposittts Sossensis
in plaats van prepositus Fossensis.
rtg Gijsbert V/stinc was licentiatus in legibus,subdiaconus en kanunnik van de dom en van Sint-Jan; Post, 'Supplieken',p. J9Í, 44r, 476, 478.
16o Johannes Busch noemt hemmonasteriinostrifauctor singularis; Gn:ben ChroniconV/indesben'tense,p. 324.
'Necrologium
r6t Van Flasselt,
Nieuwlicht', p. io8.
16z Ludolf Backerkreeg eentricenariurzvolgensdecartavanr456;Clark,The Chartae,p. r4j.
t63 Meinsma, Middeleeuu.,scheBibliotheken,p" r j9164 Zienootr4o.
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Arnold Poq deken'6r
Arnold van Dorp.
dgkes'67

Tan van Galencop.
oeKen'/"

Petrus de Merarrz+
deken?

Arnold
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Sint-Pieter
weldoener van de kartuizers; schonk goederen in Maarsseveen.'66
groot weldoener van de karruizers; Johan \X/illam Arndssoen of Johannes.Wilbelmws, filiws Arnoldi de Delf,weldoener en prebendariws
van de kartuizers,'was een broer van deken Arnoldus van Dorp; beiden werden in het klooster begraven;'68zijn broer stelde Claes Ofhuys van Delft en de prior van Nieuwlicht aan tot zijn execureurstestamentair; voor Nieuwlicht zou uiteindelijk procurator Frank
Ofhuys optreden.I6e
weldoener van de kartuizers, medieerde bij een aantal schenkingen;'z'
schonk onder meer boeken;'7'hij was biechtvader van Sint-Caecilia
fussen r4r3 en r416; daarnaastwas hij acdef betrokken bij de insluiting van het Sint-Ursulaklooster te Oudewater (r4t4), het Sint-Barbaraconvent te Delft (r4r 8), het Amsterdamse convent Nieuwe Nonnen (r4r9), de lJtrechtse conventen Sint-Nicolaas en Sint-Agnes
(r4zz), het Goudse convent in de Spieringstraat (t4zz), het Sint-Agnesconvent te Elburg (t4rt), het Bethlehemconvent te Utrechr (r+r-S)
en het Sint-Ursulaconvent te Schiedam (r+rS); mogelijk liet hij zich
eveneensin met de overgang van een aantal tertiarissenconventen naar
de regel van Sint-Augustinu5.r73
groot weldoener van dekartuízers; proost van Emmerik; werd in i4zB
door paus Martinus V opgedragen om met de proosten van Sint-Andreas en Maria ad Gradus te Keulen de vereniging van de Kapittels van
Neuss en van \lindesheim voor te bereiden.'zr

van Tichelen'26

Uan \íoutersz
Arnheml

van

vicaris

en kanunnik

venter

frater

Gerard

van Sint-Pieter;
Zerbolt

vermeld

van Zutphen

in een brief van de De-

als een contact

van Geert

r6t Gumbert, Die Utrechter Kartàuser und ibre Bil,cber,p. 27. Arnold Pot overleed in 1395. Of magister Jan
Pot,prebendariusbij de lJtrechtse karruizers, met hem verwant was, is niet duidelijk; Van Hasselt, 'Necrologium
Nieuwlicht', p. rz3.
'Begiftigers',
166 De Geer,
p. rJz. Mogelijk is Arnoldus Pot één van de uitzonderingen die de zich vormende
regel lijkt te bevestigen:Geert Grote laat zich in een brief aan de proost van Eemstein tamelijk negarief uit over de
deken van Sint-Pieter. FIet is echter niet duidelijk of Grote aan Arnoldus Pot dan wel aan \flillem vanZtil refereerde. Zie Mulder, Gerardi Magni Epistolae,p. 38 noot 4.
'Necrologium
167 Van Hasselt,
Nieuwiicht', p" r r7.
168 lbidem, p. 49-t2. Zijn echtgenote was Eva, dochter van Arnt Touwe. Zijn dochrer Eva wordr eveneensals
weldoener herdachqIbidem, p. r4r, r89.
169 HtlA, Archief kartuizerklooster Nieuwlicht bij lJtrecht, inv. nr. r (Oude of Eerste cartuiarium), f. z44r2SIV.
Í7o Van Hasselt,'Necrologium Nieuwlicht', p. r83-r84.
r7t . De verwarring, gecreëerdin Gumbert, Die Utrechter Kartàuser und ibre Biicher, p. r 3z, werd recent opge'A
helderd in Van Engen,
learned acquaintance',p. 19 noor 2.
172 Meinsma, Midd.eleeutpscheBibliothehen,p- rt9.
r7t Van Engen,'A learnedacquaintance',p. zt-l r.
'Necrologium
Í74 Van Hasselt,
Nieuwlicht', p. r97.
17t Volgens Acquoy zou hij dezelfde persoon zijn die in r4r4 op het concilie te Konstanz de bisschop en het
Kapittel van Utrecht vertegenwoordigde en Iater deken van St. Pieter werd; Acquoy, Klooster'Wind.esbeim, deel
3 ,p . 2 8 8 .
'Necrologium
176 Van Hasseit,
Nieuwlicht', p. 196.
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Grote, zou volgens sommigen diens bekering beïnvloed hebben;'zz
moet contacten gehad hebben met de kartuizers: een kist met srukken
betreffende het door hem gestichte Sint-Pietersgasthuis te Arnhem
bleek na zijn dood in de karruis van Utrecht te staan - misschien was
een kartuizer betrokken bij de uiwoering van zijn laatste wil; het bestuur van het Sint-Pietersgasthuis zou worden opgedragen aan de
prioren van de kartuizers van Monnikhuizen en de regulieren van Mariënborn te Arnhem.'28
\lillem vanHaer'7e
Villem van Leiden'8o

vriend van de karruizers.

Dom/Sint-Maarten
speelde een belangrijke rol bij de verkiezing van bisschop Frederik
van Blankenheim;'8'weldoener van de lJtrechtse kartuizers en regulieren; rad (wellicht na t396) toe tot de Duitse Orde.'81
'Willem
Buser. deken'8+ kanunnik te Utrecht en Den Haag, proost van Roermond, begunstiger
van de lJtrechtse karruizers;'8r doceerde in Parijs aan Geert Grote en
aan Hendrik Egher van Kalkar, de kartuizer aan wie de bekering van
Grote wordt toegeschreven.r86
LubbertBol. deken's'

Hendrik van der Laen'87 secretaris van het domkapittel; profeste bij de kartuizers; acdef als
scï?.ptor.
weldoener van de kartuizers.
Jacob Dibboud'88
Otto van Moerdrecht'8e domkanunnik en kanunnik te Aken; profeste bij de kartuizers; actief
als scriptor en prior bij de kartuizers; verschillende familieleden worden door de karn:izers herdacht.'eo
proost van Emmerik, raadgever van de bisschop; groot weldoener van
Villengjga4Àhene4'e'
áe karruizers, schonk onder meer boeken, geld en een glas-in-loodraarr.- ook de kartuizers te Roermond onwingen van hem boeken;r9z
domscholaster, bisschoppelijk vicaris en proost van Emmerik; schonk
een som geld aan de tertiarissen vaÍr Rhenen ten behoeve van de bouw

rl7

deel r, p. z4 en àeelz,
p.96; Acquoy, KloostertVindesheim,
Van Engen,Derde ordeoan Sint-Franciscus,

P.IO.
r1g Gelders Archief Arnhem, Archief gasthuizen en gilden Arnhem, inv. nr. 44(6 apríI r4o7).
'Necrologium
Nieuwlicht', p. r g.
r7g Van Hasselt,
r8o lbidem, p. zo3.
r8r lbidem, p. zr6; De Geer,'Begiftigers',p. r36.
r8z Post,'Suppplieken',p. t87.
r8t Hoynck van Papendrccht,Analecta Belgica,deel 3, p. 17z-173.
'Begiftigers',
'Necrologium
r 84 Van Hasselt,
Nieuwlicht', p. r y6; De Geer,
p. r 37.
r8t Overdeschenkingvan\íillemBuser,zieGumbert, DieUtrechterKartàuserundihreBiicher,p.zg.
r86 Scholtens,'Hendrikvan Eger', p. 18yl8+.
'Necrologium
r87 Van Hasselt,
Nieuwlicht', p" r zo, r 54. Zijn ancilla Margaretha werd in het klooster begraven; Gumbert, D ie U tr ecbt er Kartàw ser wnd ibr e B il cher, p. 4 5.
'Necrologium
r88 Van Hasselt,
Nieuwiicht', p. r r r.
r 8 9 I b i d e m ,p . r z r .
t9o Gumbert,DieUtrechterKartàuserundihreBiicher,p.yr;VanHasselt,'NecrologiumNieuwlicht',p.r38,
r r 5 , 1 9 1 ,r 9 9 .
rgr lbidem,p.r8r;DeGeer,'Begiftigers',p.r37;Meinsma,MiddeleewulscheBibliotheken,p.r5S.
rg2 OverzijnschenkingzieGumbert, DieUtrechterKartàuserwndihr Ril"l'"- ^ '"-
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Hugo \ilstinc
(Uustinc)'rr
Ludolphus

van de Sint-Janskapel van de zusters;'e3begunstigde bij testament,
naast de Roermondse en Utrechtse kartuizers, onder meer de
lJrrechtse regulieren, de tertiarissenconventen Sint-Caecilia en Mariênwijngaard en de monialen van'Wijk bij Duurstede.'r+
proost van Elsq schonk onder meer geld aan de kartuizers voor een
missaal.'s6
liet een schenking na via testament; executeur was de deken van Oudmunster.r9T

Andreas van Schoorl

Jan de Wit van Delft
Bijlage z

Lijst van uit de Nederlanden

aÍkomstige

curialen

IJtrechts domkanunnik en proost van
\West-Friesland; betrokken bij de onrwik-

scriptor'"'

keling van het Sint-Ursulaconvent te
Enkhuizen, waarvan hij in ra3 r de besluiting opdroeg aan de prioren van regulierenkloosters en de minister-generaal van
het Utrechts Kapittel;'o' in t4o9 had
hij de libertas ecclesiasticaverleend aan
vier gemeenschappenvan tertiarissen in
Hoorn.'ol
kanunnik van Sint-Salvator, deken van SintMarie, domkanunnik en kanunnik te
Deventer; kreeg in r43r van paus Eugenius IV de pauselijke last met de proost
van OLV te Keulen en de deken van SintLudger te Miinster om de fraterheren van
Deventer, Zwolle en Hulsbergen krachtig
te verdedigen in goederenbezit en levenswijze tegen eenieder, ongeachr staat, rang
oI stand.'-,

scriptor enfamiliaris'o+

ft'+t+/s)

Deze lijst bevat de namen van curialen uit de Lage Landen van wie enige affiniteit met karcuizers en Moderne Devotie aanwijsbaar is. Het overzicht is niet exhaustief. Toch gaat het in de
onderzochte periode om de meerderheidvan de te Rome verblijvende curialen uit de Nederlanden, voor zover ze terugte vinden zijn in de bronnen betreffende het pontific aatvanBonifacius
IX en in het necrologium van het gasthuis Santa Maria dell'Anima.

Vermelding

Naam

F{ermanvan Lokhorstreferendariws enfamiliaris'tg
Gerardus de -Weert
Egidius

'Wynans

rescribendariws,scriptor
en abbreviator'se
scriptor, abbreztiator en
familiaris'""

Opmerkingen
ziehiervóór, noot r48, noot r49 en noot
r to.
ziehrervóór,nootr3t.
kanunnik van Sint-Lamberrus te Luik,
groot weldoener van de karruizers te Luik
en Zelem, betrokken bij de stichdng van
het'Windesheimse
regulierenklooster
Bethlehem te Flerent bij Leuven, het eerste besloten mannenklooster in de Nederlanden buiten de kartuizerorde.

rg1' HUA, Archief Sint-Agnietenklooster Rhenen, inv. nr. r r 8- r r9 ( r 3 en r y mei r4ro). De schenking werd gedaan aan de oversten van de tertiarissen van Vredendaal bij Utrecht en de rector van de Utrechtse Sint-Caeciliakapel. In r4r8 stichtte hij met Otto en Gerrit van Rhenen een fundatie en prebende te Rhenen, opnieuw te begeven door dezelfde peÍsonen; HUA, archief Sint-Agnietenklooster Rhenen, inv. nr. tzo (zt maart r4r8 mer
uitgifte rr augusrusr4r8).
194 Voor de voiledigheid moet worden vermeld dat ook de IJtrechtse predikheren, minderbroeders en gemeenschappenvan het Vrouwenklooster, van het lVirtevrouwenklooster en van het klooster Ten Dael door hem werden bedachq Mattheus, Veteris aai analecta, deel z, p. j j t- j6.
rgt Van Hasselt,'Necrologium Nieuwlicht', p. rZr; De Geer, 'Begiftigers',p. r3l-r14. Niet te verwarren mer
de beroemdejurist; Post,'Supplieken',p. r7o-r7r.
rg6 Meinsma, Middeleeuwsche BibLiothehen,p. r58.
r97 De Geer,'Begiftigers',p.rj7.
'Pápstliche
r98 Kochendórffer,
Kurialen', p. 5 54.
rg9 lbidem, p. t6o, t7t.
'Les
2oo Ibidem, p. y75; Gaens,
chartreux de Zelem lez Diest'.

ÍnT

Anselmsmits(Fabrr)

abbreoiatorenfamiliaris'oí

van Breda (ït++g)

Anselmws

deken

de Breda, decreto-

schopte

van de kathedraal

rum doctor, Sedis Apostolicae

tarius onder paus Eugenius

prothonotariws

benoeming

et litterarwm

apostolicarwnrt corrector
earwndem

a.c

eximius abbrevia-

tor, necnon archidiaconws
Hannoniae

in ecclesie Leo-

diensietfelicisrecordationis
Rezt. Dom.
Qwarti

Eugenii papae

ac S*i D. N. Nicolai

te Antwerpen;

het tot referendarius
als aartsdiaken

wen en werd

adviseur

de aan het pauselijke
ner van de Antwerpse
de Antwerpse

enProtonoIV; kreeg een
van Flenegou-

van Filips

kartuizers;'oS

kartuizerprior

hij er de stadsleprozerij;'"r
hij door het generaal kapittel
heim opgedragen

de Goe-

hof; was een weldoemet

hervormde
in r4r7 werd
van \Windes-

om zich bezig te houden

2or Kochendór{fer,'Pápstliche Kurialen', p. j8z. Of de Urechtse kartuizer Adam van Schoorl een familielid
van hem was, is niet duidelijk; deze laatstewas een zoon van Nycolaus Symonis en Rijssent en actief aIsscriptor.
Zie Gumbert, Die Utrechter Kartiiwser wnd ihre Biicher, p. 42.
zo2 Van Heussen, Historia episcoPatuurn,deel z, p. 14r-r42"
zo3 Van Engen, Derde orde aan Sint-Franciscus,p.3t4.
2o4 Kochendórffer,'Pàpstliche Kurialen', p. r77.
zo1 Blijkbaar werd het de broeders door sommigen erg moei-lijk gemaakt: Tamen nonnulli (in quibus tepescit
caritas, ad minus licita cogitationes et animurn reflectentes ac vitam et ritus praediaos oariis confictis et capta.tisoccasionibus, modis et rnediis redarguere et reprimere molientes) presbyteros et clericospraedictos a.tam commendabili vita, qwam minus virtuosam rePuta.nt, detractoriis sermonibus retrahere tnuhipliciter praesumPserunt bactenus et praesurnunt in non modicam d.iainae majestatis offensam ac perniciosunt exemplarn ac scandalum
pluirnorum. De dekens en proost werden door de paus gemachtigd om alle mogelijke ker:kelijke straffen en
'Br.oeders
van
rechmmiddelen te gebruiken en indien nodig met het inroepen van de wereldlijke macht; Hofman,
'Kroniek',
't
p. r 88-r9r, noten zo-22.
gemeeneleven',p. ro4-rt6. OverJan de \flit van Delft, zie Oosterbaan,
'Pápstliche
Kurialen', p. J83, 59o.
zo6 Kochendórffer,
zo7 Hoogewerff, Bescheidenin ltalië, deel z, p. j4r, j76.
zo8 Hij wordr als weldoener vermeid in het obiruarium van de Kielse karruizers; Rijksarchief Anrwerpen,
Fonds kartuizers Lier, inv. nr. zz, r j8.
2o9 Prims, Gescliedenisaan Ant@erpen,deel 4, boeh z,p. t78.

Tom Gaens
Papae Quintireferendaríws,
ne cnon prote ctor dicti h ospitalis'"7

met de stichting van het later besloten
\windesheimse regulierenklooster Elsegem
bij Gent;"" dank zlj zijn bemiddel"ing
konden de Anrwerpse Falcontinnen, een
besloten klooster van reguliere kanunnikessen, alsnog roetreden toe het \Tindesheimse Kapitrel, ondanks het eerdere
verbod van paus Eugenius IV om nog
vrouwenkloosters op te nemen.,"
ziehjervóór, noor ri5, rz6, r44, r4J.

Hendrik Raescop
(ïr+l i)

Henricws Rascop,flitterar um ap ostolicarum scnp tor
etJ abbreoiator et preposxtus
ecclesiaeBeatae Maria,e Trajectensis"'

Petrus de Mera

D. Petrws de Mera, decretoziehiervóór, noot r74, 17j.
rum do ctor, pr epositus eccl.
S. Martini Ernbricensis Traiectensisdioc."3
DominwsJobannes de Loaa- domheer te Keulen en proosr re xanren;
niodeRwremwndis,utriwsqwe in r43y bestemde hij bij resramenr een
juris doctor, canonicus colo- huis te Roermond om er een -windesheims
niensis etprepositwssancti vlc- klooster op re richten, in r444 gesticht en
toris xanctensis, coloniensis in t445 door paus Eugenius IV goedgedio ce sisecclesiarwm, o lim pro- keurd;" r begiftigde dJKeulse k"it,riri"
curator córusaruTrT
in Roma
hij moet een weldoener van de Roer:[._..]Et sepuhus est Ruremun- mondse kartuis zijn geweesr, want hij
d,isLeod.iensisdiocesisapwd
werd er begraven.zrz
Cartbusienses"a

Jan van Leuven van
Roermond (ït+;8)

zro Kohl, Persoons en \7eiler, Monasticon V/indesbernense,deel Í, p.
99-ro4.
t t Belangrijke weldoener was Jan Eggert, heer van Purmer.nd, ,oàrr',oande ffesaurier van
her graafschapHoli
land en stichter van het besloten regularissenkloosrerGalilea re Gent. Over de Eggerts,
zie hiernalnoot 236. Over
het.klopster te Elsegem, zie Kohl, Persoons en \Weiler, Monasticon Windesheàïn-re, deel r,
p.'z3o-zJj;Fayen,
'Prieuré
augustin d'Elseghem', p. 327-394.
2r2 Hoogewerff, Bescheidenin ltalië, deel z, p.
,46, ,76.
zr3 Egidii, Necro logi e libri affini, deel 2,p.74.
214 Hoogewerff, Bescheid,enin ltalië, deelz,p.
573.
2r t
Acquoy, Klooster Windesbeirn, deelj, p. r Í9- t 2r.
z16 Deerers,'Quellen Kólner Karrause', p. 89, nr.
3oy.
2r7 Zienootzr4.

Van de u)oestijnnaar de stad
Bijlage 3

ro1

Lijst van vroege weldoeners van de Amsterdamse kartuizers,
regulieren en Oude Nonnen

Schenking(en) aan de kartuizers worden aangeduid in de kolom'K', aan de regulieren in de kolom'R' en aan de Oude Nonnen in de koloÀ'O'. De datum heeft berrekkiniop de schenking
aan de kartuizers.
Naam

Datum

K R

O Opmerkingen

\flillem Zale Gijsbertsz
en echtgenote Geertruid
Gerrit Diederrszoondr
\ilillem Gijsbertsz en
Liesbeth Dirk Hannergenszdr

ca. r3g4

X

X

r;.43

X

X

meermalen.,'8

behoorde tot de financiële elite;zrr beide kloosrers op dezelfde dag begiftigd;"" bij de oprichting van de zusrergemeenschap van de Oude
Nonnen was deze \ilillem Gijsbertsz met
Gijsberr Dou en \flillem Brune Roelofsz, een
ambtenaar van het baljuwschap en weldoener
van de kartuizers die erg acrief was bij de
kloosterontwikkeling te Amsterdam,,,. als
voogd of mombaer opgetreden;,,, zijn dochter Alyt \flillem Ghysrgynsdr behoorde er tot
de eerste bewoonstersi"l in r394 trad \flillem
Gijsberrsz als voogd op voor \X/illem Jacobsz,
genaamd die Engekcbe, roen deze een pacht
op een huis en erf in de Kerkstraat schon^k
"an
de kartuizers;224Ln r397 trad \Tillem Gijsbertsz met Roemer Hendriksz als executeursresramenrarr op voor dezelfde Willem die Engelsche, toen deze al zijn goederen naliet aan
de karruis vooraleer er zelf als donaat in te treden;"r tenslotte trad Villem Gijsberrcz zelf

zr8 Bessem, Oorkondenboeh St.-Andries-ter-Zaliger-Haoen bij Amsterdam, p. 6j, nr. 65 (zz
maart r393);
P. r r I-r I2' nr. 69 Q oktober r3%); p.r20, nr. 84 (25 februarí t394);Van der Looi, 'Oude nonnen A-rt..jr-;,
p. r 5r (26 februari 1394).
zr9 De Melker, Metamorfose .oan stad en deaotie, p. zg-29.
22o Bessem,Oorhondenboek St.-Andries-ter-Zaliger-Haoen bij Amsterdam, p. r r2, nr.7o (27
oktober r393);
P' rtJ'nr' rS4OTjanuari r4or);p. r52-rrj,nr. IJ3 Q7 januarir4oT);VanderLóos,'OudenonnenAmsterdam'.
p. rto-rtr (zToktober r393).
22r De zusters van Sint-Agnes, het latere tertiarissenconvent, hadden zich in zijn huis
gevestigd; hij was er de
eerste begunsdger van. In t4rz woonden de tertiarissen van het Sint-Maria Magdalenacá.,u..rr",i'
Willems die
Bruyne Roelofsz husinge [.'J.ghelegenin Grymmenesse'. Zie De Melker, Meíarnorfose
oan stad, en deaotie,
'Van
r
r
r'
r
I4'
r6r;
Sterck,
kloosterkerk tot athenaeum', p. 255;YanEeghen, Vrouwinhloosters en begijnhof
P'
in
Amsterd,am,p.zr7.
'Oude
222 Van der Loos,
nonnen Amsterdam,, p. rz6.
223 Van Eeghen, Vrouwenhloosters en begijnhof in Amsterdam, p. 294.
224 Bessem,Oorleondenboeh St.-Andries-ter-Zaliger-Haven bij-Amsterdam,
p.77, nÍ. ró ft1 januarí r j94).
2 2 5 H i j u ' a se e n m a g n u sb e n e f a c t o r ; I b i d e mp, . r J 4 - r 3 t , n r . r o 6 ( r a u g u s t u s, ) g ) ; p . 1 6 o , n r . ' l 4 r
(4 seprember
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ro+

r394
Clemense, weduwe
Baarde Simonsz
Jan die Langhe Stevensz 496
en echtgenote Margriet
Jacob Cogmansdr
ca"r4or
Dirk Hollant

X

meester \7illem, chir-ur- r4o2
gijn, Jutte meester
\Tillem \Tillemsz weduwe en Gerrit meester
\7illemsz
ï4o2,
Klaas Hein Gerritsz
r4o6
>ï4Lo
\fillem Noirt'Willemszoon

XX

Jacob Veldert Jan T etenz. < r 4 1 2

XX

X

als convers rond r4or bij de kartuizers in, nadat hij al zljn goederen had nagelaten aan het
klooster."6
bij testament."z

XXX

burgemeester; begiftigde de regulieren nogmaals in r4o3."8

XXX

schepenen burgemeester;wordt'grote en aanzienlijke vriend en weldoener' van de kartuizers genoemd; deed grote schenkingen, onder
meer voor de bouw van de kloosterkerk."g
hielpen de regulieren aan hun kloosterterein;'lo
begunstigden ook de Utrechtse kartuizers.'3'

Villem Oudescutte van T 4 T 3
Hoorn
rrrR
Jan Eggert

XX
XXX

r424

kinderenJanAlbert-

<r4r t

X X

<r4zz

X

ZOCNSZOCNS

XX

zrjnzoonJan werd in r4o4 kartuizer.'3'

XXX

bij testament; was meermaals schepen;zl3-ot6t
ook in het necrologium van de Utrechtse kartuizers herdacht.'t+
priester, ver-want met Klaas Hein Gerritsz; begunsdgde de regulieren uitgebreid.'ir
Reinier Vischtgen

r4or); Scholtens,'NecrologieAmsterdamsekartuizerconvent',p. rSl.Een Roemer Hendriksz had in r394 met
ziin neef Roelof Claesz laná i.t de Nes aan de Oude Nonnen geschonken. Een Roelof Claesz schonk aan de karjanuari r394);
ruizers land bij Sloterdijk in r4r7 en r4r8; Van der Loos,'Oude nonnen Amsterdam', p. l5r (lo
Bessem,Oorkondenboekst.-Andries-ter-Zaliger-HaaenbijAmsterdam,p.zr4,nÍ.zzr(tldecembert4rT);p.zt6z r 7 , n r . z z 5( 7 m e i r 4 r 8 ) .
,re
Ibidem, p" ri2, rLí. t32 (zz januarí r4or); Scholtens,'Necrologie Amsterdamse kartuizerconvent', p. rB3
(circa r4o7).Op 4 sepremb., r4o, *'.rd hij reeds broeder genoemd bij de beschikkingen betreffende de laatstewil
van de vernoemde donaat'\tr?'illemde Engelsche;zie noot zz4227 De geruigen \íillem Gijsbertsz en Pelgrim Arnoldsz zif n mogelijk respectievelijk_delatere convers (rond
,4o7) ,nior,""i (rond r44z) met die naam; Bessem, Oorkondenboek. St.-Andries-ter-Zaliger-Ha''ten bii ArnsterÍzt-rzz,nr. 87 (r3 juli r39a); Scholtens,'NecrologieAmsterdamsekarruizerconvent',P. r83, r86.
d.atn,p.
-B.rr...,.,
Oorhondenboek St.-Andries-ter-Zaliger-Haaen bij Amsterdarn, p. 13r' nr" Ior (rr augustus
zz1

'Necrologium
Nieuwlicht', p' z5o, z6o.
profes.JohannesAlberti, en echrgenotevan Petrus Hollant; Van Hasselt,
juni t4oz);
zto È.rr.*, Oorkondenboeh St.-Andries-ter-Zaliger-Hanen bij Amsterdam,p. t6r-16z,nr. r44Q7
'Koopakte';
De Melker, Metarnorfose aan stad en derLotie,p' rz8.
Grijpink,
z1,Í De Geer,'Begiftigers',p. r4l.
232 DeMelker, Metamorfoseoan stad en dettotie,p. rz8, rjr.
Bessem,OorlzondenboehSt.-Andries-ter-Zaliger-HavenbijAmsterdant,p.rTg,nr" rZI (r3 oktober r4ro);
,il
\Iagenaar, Arnsterdarn, p. 186"
234 Van Hasselt,'NecroiogiumNieuwlicht', p. 183.
zJ1 DeMeiker, Metamorfoseaan stad en deootie,p. rz7-r28, r3r.

X

rot

bij testament; priester actief te Amsterdam,
bekend uit de brieven van Geert Grote.'r6
schepen;zoon van Síillem Eggert; heer van
Purmerend; stichtte en begiftigde twee besloten regulierenkloosters in de Zuidelijke
N e d e r l a n d e n ; ' ? i 7b e g i f t i g d e i n 1 4 r 8 d e d r i e
Amsterdamse kloostersi'38 in r4z4 scholden
regulieren aan Oude Nonnen renten kwijt,
ondermeer op land in Ouder-Amstel, die Jan
Eggert aan de regulieren had geschonkenvoor
zijn vaders en groowaders memorie;2leYmme
Eggert, zus van Jan, was ingetreden bij de
Oude Nonnen; door de giften van de Eggerts
werden de middelen van de Oude Nonnen
sterk vermeerderd.'+o
ín r4ty droegen de kartuizers hun aandeel in
de goederen die ztj bezaten met de regulieren,
hen te beurt gevallen door Allard Jan Albertzoenszoen en diens broer Simon en zus Ymme
over aan deze regulieren; 24IAllard was ai vóór
r4r y in het karruizerklooster ingetre-den, nadat hij voor zichzelf een cel had laten
bouwen;2+2Ymme trad in bij de Oude Nonnen.24l
Reinier Vischtgen of Visbaen wordt vermeld
als procurator van het fraterhuis te Hoorn,
vooraleer hij bij de kartuizers intrad;'z44hij was
bovendien een weldoener van zowel de
IJtrechtse als Amsterdamse kartuizers:'+, in

216 Ibidem, p. 96.
237 Jan Eggert, heer van Purrnerend, was domproost in r 399 en zou later tresorier en raad en kamerling van Filips van Bourgondiè worden. In r4zz-t423 moest hij om politieke redenen zijn heerlijkheid verkopen en vluchtte
naar Gent. Daar stichtte hij het besloten \íindesheimse vrouwenklooster Galilea, waar rwee van zijn dochtersintraden. Eerder had hij het besloten \flindesheimse mannenklooster Onze-Lieve-Vrouw ten Valle in Elsegem,
door een familielid gesticht, rijkelijk begiftigd. Twee zonen uit rwee huwelijken, Jan en \(/illem, profesten bij de
regulieren te Elsegem; beiden waren er prior. Zie Kohl, Persoons en Weiler, Monasticon'Windeshemense,deel r,
'Domus
p. 257-258; Van Mingroot,
BeataeMariae de Vallo', p. r or, roZ; Acquoy, Klooster.Windesheim,deelz,p.
'Nieuwe
Kerk Amsterdam'.
78 en deel 3, p. 2r8; De Bont,
2i8 Bessem,Oorhondenboeh.St.-Andries-ter-Zaliger-Havenbij Amsterdam,p. 2z4,rrr. zz4 (r9 april r4r8).
'Oude
2t9 Van der Loos,
nonnen Amsterdam', p. r54 (7 januari r4z4).
2 4 o l b i d e m ,p . r 4 r - r 4 9 .
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KlaasHoesch,vicaris
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r4zz bleken zowel kartuizers als Oude Nonnen met Jacob Reinier Vischtgen pachthouders te zijnvan kamersmet erf, gegevendoor
Reinier Vischtgen;'z+e
mogelijk was hij verwant
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