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't KloosterderKarthuizers
op't Kiel.
't Klooster der Karthuizers dat zich, tot in 1542,op't Kiel,
nabij Antwerpen, bevond en vandaar naar Lier verhuisde,
krilam, naar meest al de schrijvers die zich met de geschiedenis van dat Godshuisonledig hielden, tot stand in of rond
het iaar 1520 (l).
Naar luidt het verhaal van Dorlandus, den schrijver der
Kronijken dier kloosterlingen,zou't huis van Ste Katrien dier
plaats den volgendenoorspronghebben gehad. Een tijdlang,
alvorens de eerste Karthuizers, gelast met het stichten van
dat nieuvde klooster, zich alhier krrramenvestigen, had een
geheimzinniglicht, elken avond met wonderen glans schitterend, de plaats rruaardat moest gebouwd worden aangeduid.
Dat verschijnselechter, hoe wonder ook, was niet volzonen van den H.-Bruno,
doende,om de nieuwaangekomene
die inmiddelsin eenigekleine huizen in de buurt hunne foonplaats hadden gekozen, te beslissen: een tweede mirakel
lrtasvan noode. Dit dan ook bleef niet lang uit. Zekeren dag,
gingen eenige der bijzonderste ingezetenender nabijgelegene
't Kiel, dat toen no$ voor 't
stad Antwerpen op
$rootste
gedeelte woest en onbebourudlag en vele en groote bosschen
bezat, ter jacht. Op een gegeven oo$errbliksluipende honden
van eenen der jagers, Dankaard geheeten,-- Baron Le Roy
geeft zijnen naam voluit ; hij noemt hem Dttnkaard Molenare
- in eene groote, breede spelonk. Dankaard, eene vprrassende vangst vermoedend, schiet, blij te moede en geene
gevaren berpust, zijne honden achterna. Doch zie, bii ziinen
eersten stap in de spelonk, valt ntet een woest geweld, een
overgroote rotsblok, die boven den ingang van gemeende
spelonkhing, naar benedenen begraafthem onder zijne massa.
Zijne vrienclen, die van v€rre het on$eluk hebben gezien'
snellentoe. Ter plaatse gekomen, is er geene begoocheling
(1) Drcncx ssNs,Antverpia Cltristo nlscenset crescens,ll, 47;
- Ln Rov, Notitia lllarchíonatus Antverpiensis,81 ; - Donr-en.
Dus, Cron. Carthusiar. lib. IV, c. 51 ; - AnN.Rarssrus,Orig'ínes
Caríhusiaram Belg'íí, 31.
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meer mogelijk : hun makker ligt vergruizeld onder dien rotsblok. Zij zullen echter het lijk van Dankaard niet daarlaten;
ten minste beproeven het uit te halen en dan het eene kerkelijke begrafenis te verschaffen. bnmiddellijk zetten zii zich
aan 't werk. De rots verroert $emakkelijkerdan zij het verurachten; na een korten tijd, gelukt het hun ze geheel om te
en... Dankaard!... dien zii verpletterdmeenden,staat
rruentelen,
gaaf, ongedeerd, zonder de rninste schram aan hoofd of liif'
voor hen ! Wat was er gebeurd? Dankaard verklaarde dat,
op 't oogenblik,toen hij de rotsblok hoorde losbreken, hii
zijnen toevlucht had genomen tot de H. Catharina, voor
welke hij eene biizonQere godsvrucht had, en dat het deze
was, wier bescherminghem had gered !
Hoe nu zou hii zijne dankbaarheidbewijzen aan de heilige
uit den hemel, die hem op zulk wondervolle wiize aan de
zoenen eener allerwissq dood had onttrokken ? Men deed
hem bemerkendat in de naaste buurt een allerarmstklooster
tan broeders bestond, toegewijd aan de H.-Catharina: dat
de aanduidingniet klaarder kon wezen. Ook, Dankaard die
een rijk man was, $eld en ploedhad in overvloed, liet zich
niet pramen : hij deed eene rijke gift in landen, bosschenen
weiden aan gezeid klooster, en werd alzoo, zooniet de oorspronkelijke dan toch een der bijzonderste stichters deszelfs. (l)
na, is, vermeeDat alles, op eenigekleine bijzonderheden
nen wii, uit de lucht gegrepen,en houdt bij de oorl<onden,die
rrrlijstraks mededeelen,geenensteek.
Weinig vertrourilen ook baart het verhaal van Raissius in
zijne Origines Carthusiarum Belgii, nopens Hendrik Heltewagen' een Duitscher, die, r)P reis naar E'ngeland,hier te
Antwerpen zou zijn ziek gevallen en na eenige dagen overleden. Die Hendrik Heltewagen,zijn einde voelendenaderen,
't
zou aan de Karthuizers van Kiel zulke groote sommen
hebben geschonken dat zii daarmede,alléén, hunne nieurpe
kerk, hunne kapittelzaal, hunnen refter, hun trichorum, een
groot deel hunnet'cellen,ja, tot den grooten muur langs den
(l) Donr-RNnus,Cronic. Carthus. l. c.
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kant der Schelde, zouden hebben kunnenbouwen (l). Wel
pleít voor den laatsten een opschrift, dat, volgenÀ'pup.n.
brochius,als volgt luidde :
HBNnrcus Drcrus Hnlrewtcp
FUNDAToRHurus CRRruste
Oerrr AliNo MCCC XXXIII (2),
efl, zegt Gaset, zich vroegeÍ op 't koor in de kerk van
't klooster
op 't Kiel bevond (5). ook komt daarvoor uit het
feit dat de kerk en 't kerkhof van 't klooster van 't Kiel, na
dien tijd, in 1555 of l55G - zij werden gewijd in l35Z __
gebouwdwerden. -- 't Een noch 't ander evenwel schijnt op
te wegen tegen 't volgcnde.Vooreerst,de naam van Hendrik
van Heltwagen,zoogezegdvan Duitschen oorspÍong, is volledig onbekendin het cartulurium .vangezeid klooiter. Dit
nochtans werd slechts een tachtigtal jàren na het stichten
van.die kloostergemeente
opgesteld,en geeft met de grootste
n a u w k e u r i g h e i ad l, d e g i f t e ne n w e l d a d e na a n ,a a n d i e b ó w e z e n .
Eénmaal slechtsis er spraak in van eenen Duitscher, op
Sente Pieters daclt, ingttende oeghst 1342, met' name van
Hendrík van Loen, coopmanne van Aelmaengen. Die kocht
alsdan van Willem Drttke ende Jonclrauw Margriete, syn
wettelec wyf, te Wilrike, een stuk land van omtrent achle
bunder; nergens echter wordt er van hem gezeld dat hij
het minste goed deed tcn voordeeleder priorij van 't Kiel (4).
B i j g e v o l g ,z o o m e n t o c h ' w i l d a t d i e H e n d r i k v a n H e l t w a g e n
(l) Rerssrus,Orig'inesCtrrthusiaruntBelg.ií,52.
(2) PnpBxnRoctuvs,Ànnales Antverpienses,
(3) Geser, Hisíoire ecclésiastique des pays-Bas, 560, bij
DrBncxsnivs.
II, 51..
(4) Wy, Willem de Molcncre ende Wouter van den Broel<e,
scepenenin Antwerpen,mal<cncond dat... Wlllem Drake encle
Joncf. Margriete,syn r.vettelecwyf... vercocht hebben rrettelec
HendrikenÍan Loen, coopmannevan Almaengen,
omtrentachte
bunder lands, luttel min oft meer, inde parochievan Wilrike
in ene stede,ghehctenMiddelhenr,
5llreleghen,
alsoesi segghen....
Gheghevenint jaer ons Heren als men screef M, CCC. tv,reende
viertich op sente Pieters dach,ingaendeoeghst.- Cartularium
der I{artltuizers, 18 vo.
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hebbe bestaan- wat wij niet betwisten- en hij die groote
rleldoeneris geweest,dien men zegt, dcr Karthuizers, moet
men onderstellendat hij de groote sommen,noodig tot het
oprechten van al die gebouwen,de kerk, het kapittel, den
refter, 't trichorum, 't grootste deel der cellen en den grooten
muur langs den kant der Schelde, op zich hebbe gedragen
en die handgiftelijk,
zonderverderbewijs, aan lezeide kloosterlingen geschonken! Is dat wel ',vaarschijnlijk? Zeker, 't is
niet volstrekt onmogelijk: men zal echter toegeven dat het
geheelen al valt buiten de regels van het gewoonlijke.
Dan, anderen- en met reden betwistenhem den titel
',tan
fundator, stichter des kloosters, hem in het opschrift
van Papenbrochius
en Gaset gegeven. Luister, onder andere,
wat wij daaroverin twee oorkonden,eene van lZ Februariló45
en eene andere, van 17 Mei 1568, lezen, In de eerste, waardoor Nicolaus,deken van 't kapittel van O.-L.-V.,Egidíusvan
der Borcht (de Casffo), ridder, en Willem Limpiaes,schepenen
van Antwerpen,melden dat Stephanus Wilmaers, bestendig
kapelaanvan O.-L.V., zijne goederen,gelegente Mortsel en
te Edeghem,schenkt aan de Karthuizersvan 't Kiel, doch er,
zoolang hij leeft, het vruchtgebruikvan bevraart,staat : Cum
igitur dictus dominus Stephanus pRrMus fuerit pRoMoroR
FUNDATToNTS
ET coNSTRUCTIoNTS
domus sancte Katherine
prope Antwerpíant, fratrum ordínis Curtusíensis, cupiens
bene inchoato feliciter consumtnare, sequepartícipem facere
bonorum spiritualium qae Dominus per dictos fratres ibidem
dignabítur operarí... dedit, etc. (l). In de andere melden
Arnold van l-lovorsten Jacob van Brusset, beide poorters
van Antwerpen, voor Hendrik van der Meeren, plebaanvan
O.-L.-V., Jan de Bakker (Pistoris), pastoor van Ranst, Rainald
de Rcys, deken der Christenheidvan Antwerpen, heei Matthias,onderplebaan
van O.-L.-V,, en Jan Deckere, kapelaanin
de Borchtkerk, quod fundotio primeva domus seu conventus
fratrum Cartusittnorum, site seu siti prope villam Antu,erpíensem, facto erat seu se e,rtendebat ad tres libros cum
dimidia grossorum veterum turonensíum hereditorii redditus
(l)

Cart. der Kartltuizers, 27 'to.
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vel citro et nullo modo omplius, quod dictus Arnoldus
osseruit se scire e.r patre suo, dicte domus originali et
príncipali furtdutore, et Jttco{tus, prescriptus, quod eidem
fundationi presens interfuit; quod eidem, prostestantes fide
eorum medio... dicebttnt fuisse et esse vera (l).
Daaruit blijkt het volgende:
1o dat de eigenlijkeoprapervan het ontwerpvan het komen
der Karthuizers op 't Kiel en degene die er dit vtezenlijk doorhaalde,1tas, niet Dankaard de Molenare, zooals
Dorlaqdus beweert, maar gezeide kapelaanvan O. - L.- V.,
Steven Wifmaars, zoon ven VrouwenJute, Wouters wyff t,ttn
Campenhout wcts ;
2o dat de oorspronkelijke en bijzonderste schenker van
het kleine kapitaal vtaarmedede Karthuizershun l<loosterop
't Kiel begonnen,de vader was van Arnold van Hovorst,
zooals zijn zoon, naar luid eeneÍ andereoorkonde waarmede
wij verder kennis maken, niet Danl<aard,zooals andermaal
Dorlandus zelt, maar Lrnold geheeten.
De twee ware en oorpronkelijke stichters dus van het
't Kiel - de getuigenisvan twee
klooster der Karthuizersop
ooÍ- en ooggetuigenstelt het onwederroepelijkvast - waren
beide evengenoemdepersonen; Steven Wilmaers, kapelaan
't
van O. - L, - V., die, is klaar, de eerste zich in onderhandeling stelde met de Karthuizersvan Edingen,waarvan die van
't Kiel afkomstigwaren en ze overhaaldeom zich hier te komen
vestigen, en Arnold van Hovorsl, de oude, zooals hem eene
noemt, poorter rlan Antwerpen. Deze
akte van
waren ook waarschijnlijksamen de schenkersvan het kleine
kapitaal- eenejaarlijkscherent van drij en half oude grooten
't
tournois - waaÍmedede l(arthuizersvan Kiel de wereld
ingingen.Voor Arnold van Hovorst staat zulks vast : cle getuigenisis daar tlanzijnenzoon en die van Jacob van Brussel,
die zegt dat hij pcrsocnlijk getuíge .was von het feít. Voor
Steven Wilmaers vloeit het voort eerst uit het feit dat hij
zich zooveel moeite gaf om de Karthuizershier te krijgen;
dan uit dit, dat hij een man was die veel geld had en men
(l)

Cttrt. tter l(arth.,69, 70.
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niet kan onderstellendat hij, de Kartlruizers overhalend om
zich hier te komen vestigen,ze ook niet geldelijk hebbe ondersteund;eíndelijkuít dit, dat Arnold van Hovorst niet zegt
dat zijn vader alleende stichter niet was van gezeid klooster,
maar slechtsde bijzonderste (principalis), alzoo getuigenddat
er nog andere aan die stichtingmedehielpen,waarvan,buiten
twijfel, Steven Wilmaers de eerste,zooniet de eenigewas.
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Ten tweede, wanneeÍ, 't is te zeggen,in welk jaar, kwam
het klooster der Karthuizersvan 't Kiel tot stand? Zooals
wij boven zeiden, Baron Le Roy en andereschrijversbeweren : in of rond 1520 (1); een opschrift integendecl,vroegeí
in eene der venstersvan de kerk der Karthuizers te Lier
bestaande,zegt in 1525(2).
Nogmaalsschijnthet, is het eenenoch het anderevolkomen
juist, tenzij men veronderstelle- iets wat niet onmogelijk
is - dat het nieuwe klooster der Karthuízers eerst een
tijdlang,hier of daar, in een of ander bijzonder huis, daartoe
tijclelijkingericht,op 't grondgebiedvan 't Kiel, hebbebestaan.
Het bewijs hiervan levert eene akte van 24 Meert 1524,
de oudste oorkonde tot hiertoeover de Karthuizersvan 't Kiel
gekend. Die meldt, in volle woorden, dat de Karthuizerstoen
op 't Kiel noch kerk, cellen of iets wat tot een Karthuizerklooster behoorde, bezaten. Zij ,troegen immers, op gezeiden
d a g , a a n e n b e k w a m e nv a n ' t k a p i t t e l v a n O . - L . - V . k e r k ,
onder de parochiewaaÍvan zich toen 't Kiel bevond, de toelating ont die te mogen bouwen. De .woorden des kapittels
anderwerf zijn klaar, zij luidden ; Concedimus et plocet
nobis, quod dicti príor et fratres sibi construant vel construi et edificttrí faciant aut constructa sibi trcqairant ínfra
limites pttrochie nostre Antwerpiensis, in loco qui dicítur
Kiele, ecclesíam, cellas et cetera sibi necessaria, ad Deo
secundum regulam, modum et consueserviendo inibí .
tudinem ordínís sue Cartusrensrs (5).
(1) Le Rov, Notitia marchíortatusAntverpíensis,81; LANDus,Chron. Cart. l. c.
(2) Drsncxsnns,II, 51.
(5) Cartulariunt der Karthuizers, 77.
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Eene moeilijkheidnochtans bestaat : degene die gezeide
toelating van 't kapittel van O. - L. -V. kerk bekwam, heet, in
gemelde oorkonde, brocder Jttn, eerste prior van't klooster
des haisen yon Ste liatrien, der orde der lfttrthuizers te
Antwerpen, en het einde derzelfde bescheidemeldt dat het
verdrag,dat toen tusschendezen en 't kapittel van O.-L.-V.
tot stand kwam, gesloten werd tusschengezeid kapïttel aan
den eenen, en den príor en 't klooster van voorzeíde l{arthuizers, aan den anclercnkant. Zeggen de woorden, die vuij
onderlijnden,niet dat gemeld klooster toen reeds, èn als
gebouw, èn als vergadering,wezenlijk bestond ? Ze zeggen
ongetwijfeld dat de kloosterlingendie de nieurilestichtingop
't Kiel moestenbegirrnen,te Edingen, waarvan
zij voortkomstig waren, reeds waren aangeduid
; zij getuigenoóli dat men
daar toen reeds had beslotenhet nieuw te stichten klooster
t e b o u w e n o p ' t K i e l ; e i n d e l i j k z i j m e l d e nd a t d e g e n e ,d i e
dat nieuwe klooster dáár moest stichten en er de eerste
overste '0an zijn, bereids was aangesteld.Beduidenzij echter
dat tezeid klooster toen reeds aan den gang íloasen zíjne
kloosterlingenreedsop 't Kiel verbleven? Naar onze meening,
neen. 't Ware immers al te ruw geweest, al te zeer den
draak gestokenmet het gezag van het kapittel, allerÍijnstgevoeligin dit opzicht : eerst een klooster te gaan stichten
op het grondgebied van dit, dat alleszins in te richten,
en dan, slechtsna dit alles gedaante hebben,de toelatingte
gaan vragen,om dat te mogen doen? Overigens,de woorden
van 't kapittel in zijne toelating zijn afdoencle.Het geldt
daarin een klooster dat nog niet bestaat, nog in al zijne
deelen moet gebouwd worden. Wij blijven dus bij onze meen i n g : h e t k l o o s t e rv a n S t u K a t r i e n . o p ' t K i e l b e g o n ,n i e t i n
1520,ook niet in 152ó, maar slechtsna Meert 1524 (l).
Het bouwen van het klooster der Karthuizersop 't Kiel
was eene vtare weldaad lloor de ingezetenendier streek.
Deze utarentot dan toe schier zonder parochie,althanszooverre van hunneparochiekerk,O. - L.-V,, verwijderd,dat men
(1) git gedacht deelt ook C. VeN LooN, Beschrifving der
stad Líer 559.
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mag zeggen, dat zij nagenoegean aile godsdiensthurp
waren
ontbloot' Sinds wercr daarin voorzien
door de Karihuizers,
die aan de mannenveroorroofdenhunne godsdienstprichten
in
de kerk van hun klooster te vervullen,
en tevens elken Zondag het H. - Mísoffer opdroegenin eene
naburigekaper voor
de vrouwen (l). De nieuwe"prioiiy
op ,t Kiel nochtanshad
'die,
niet ééne der par-ochiare
rechten,
nà zooars vóór hare
stichting, gerijk brijkt r:it g.r.ia verdrag
van 1524,uitsruitend aan de kerk van O. _ t . _ V. bleven
behooren.

ziekte, waarvan zij stierven,in 't klooster traden, niet onder
die "eigene leden" zouden gerekendworden en de volheid
der rechten van dood en begraven derzelve aan 't kapittel
van O. - L. - V. zou behooren.
5o De Karthuizers,moesten,zooals alle andrren, tienden
betafen van al de landen die zij zoucren bezitten en aan
't kapittel
tiendenschuldiqwaren : hierop maakten slechts
uitzonderingde novaliit,'t is te zeggen,de nieuwe opgebrokene landen,die onder 't bereik der oude tienden niet vielen,
de gronden die binnen de muren van 't nieuw te bouwen
klooster zouden liggen,'en ten derde de landen waarop eten
voor de beestendeskloostersgroeide,in anderewoorden,raap-t
speurie-,hooilandenenz. Eindelijk eene laatste bepalingwas
'
$o dat, zoo eenig interdict de stad Antwerpen mocht tref_
fen, 't godshuisvan Sint-Katrien op 't Kiel zich in alles op
't gedrag van 't
kapittel zotl regelen en daar niet van afgaan(l).

Gemeld verdrag van 24 Meert 1524 (n.
s.) was de eersre
.
grondslag
van 't urettig bestaanvan ,t nieuwe
klooster van
xjet,en regerde,treverhoudingenvan
dit met t et t<upitietvun
!
o ' - L ' - v ' t e A n t w e r p e n .H e t b l e v a t t ed e
v o t g e n d eb e p a r i n g e n :
I o Het kapittel van O. _ L. _ V. schonk
aan den prior van
't nieur'
t e s t i c h t e nk r o o s t e rd e t o e r a t i n go m
b i n n e nd e p a r e n
u:n ziin grondgebiedte Antwerpen
een klooster te bouwen
zijner oi'de''nret ar de benoodigdheden
daartoe vereischt.
2o Dat nieuweklooster,gestíchtter
eere van de H. _ Catharina' had het recht eenà kerr<en
een kerkhof te bezitten,
doch mocht, ncch in die kerk, noch
op dat kerkhof, iemand
andersbegraven dan zijne eigenekloosterlingen,
de personen
die rnetterwoonstin 'tzerve órbreven
en vreemderingen.
Van
de parochianenvan o. - L. - v. mochten
het srechtster aarde
bestellen zurke die aan 't nieuwe
sticht een juurtÍr.schinkomen van ten minste 10 scheÍringen
oude grooten tournois
verschaftenen àf in. die kerk, óf op"
aut r.;rr.riàii"ïnelaatste
trtjpllil: haddengekozen. dat gevat
echt., nog ;áest het
de helft der rechtenen van _tn
het offer aan o.-L.-v.-kerk afstaan.
5o Al het offer, door priesters, tijdens
hunnendienst, aan
.
'1
altaar ontvangen, moest aan 't kapittei
*oràïï'ou.rgemaakt.

h,

h'

4o Om te verhoeden,wat reeds in andere
omstandigheden
had plaats gehad,dat er van het recht
"zijne eigene ià-a"nrn
hunne
-kerk of op hun kerkhof te begraven" werde misbruik
gemaakt, werd vastgesterddat de: personen
die tijdens de
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De priorij van 't Kiel '"vas bij haren oorsprong bijzonder
arm. zooals wij reeds boven aanstipten en het blijkt uit de
aanlehaalde oorkonde van Arnold van Hovorst in 156g, bedroegenhare inkomsten,bij hare stichting,slechtsten hoogste
drij pond en half oude grooten tournois. Die somme,op haar
eigen beschouwd, rilas, ingeziende geldweerdevan den tijd,
niet gering, echter geenszínsin verhoudingmet de kosren,
door het onderhoud van .een klooster,hoe klein of gering
ook, vereischt. Langzamerhandevenwel èn door den noesten
vlijt harer kloosterlingen èn door de offergiftenvan eenige
Antwerpenarenuit de buurt, klommenhare renten; ja, nu
betrekkelijk korten tiid kwamen die zoo hoog, dat zij een
wezenlijk gegoedenwelstand verraden.
Zijne eerste gunst verkreeg "'t godshuisder Sartroisenbi
Antulerpen" zooals vuij daareventoonden,van 't kapitter van
O. - L. - V. : dit wettigde ten deele zijn bestaanvoor de kerk
;
de tweede bekwam het van.den hertog van Brabant,Jaà III
;
die stelde het op vaste voeten voor 't burgerlrike, voor den
staat. .Naar luidt eene akte van 18 Juli 1524, uitgaandevan
(1) Cart.77-78; -

DroncxsENs,ll, SZ-84;-

Bíjtag.eno 6.
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Bíjdragen tot de Geschieclenis,
bijzonderlijk

,,f,
:1fl
t,l

dien vorst, rnocht het krooster
van s. - Katrien zich binnen
de palen des hertogdomszoovele
goederen aanschaffen ,Jat
,
de opbrengstervan __ het klooster
zelf en zijn omvangniet
medegerekend
- jaarrijkseene
sommcvan twee honderdponcl
oude grooten tournois _ de
ouae-grooteop zestÍen deniers
gerekend - betiep. Meteen
doodie
-ái
u*r;;;;
áe rrertog
af die goederen, ;,t ,ii die vrii_,
"p
cigen_
of leengoederen
waren' wat rnen toen door
aát aooaii".^,"r0,-ï'"=.t
,"n ,
het was, díe goederen ontstugen
van alle belasting, daarop
wegendten voordeerevan het
ránd
a." si*;. ;ï;,.
'.iii straks
hebben vJij gezien aa* rr.i
"i van ,t
r.ioort.,.
Nier
,iir.,"n
oorsprongsrechtseen inkomen
had van drij en harf pond vun
gemerdemunt : het had
dus de handen vrij zichnaar
verrang e n z u l k e g o e d e r e na a n
t e s c h a f f e n( l ) .
d e r d e .g u n s t n o g h a d h e t v u n
n o o d e o m g e h e e le n a l
,_!:1.,
,rn regerte zijn: de erkenningdes bísdoms.Die
ríet zich een
w:inig rarger w.rchten,ruurrËhi,,.,LijI
omdat de bisschoptoen
juist afwezig was
en in den vreemdeverkeerde.
Zij kwam
echter oot< den 20 Aprit van
trei votgenae;aai-, li"n
arg
k e u r J e b i s s c h o p ss, t a d h o u d e r ,g . l r r ,
m e t d e g e e s t e t i j k eb e _
l a n g e nd e s b l s d o n

,l
i

fr

til

hetkapitte,
;;";'JïfJi'j#'. ï,í-rËtilX11j*.Í:l
hij mede aandeze het

rectrt ..n.-kerk
kaper en een kerkh o f t e h e z i t t e ne n d a a r i ni n r r . r - g o à s d of
i e n s tt e p Í e g e n
en hare
doodente begraven (2).
Na, op die wijze, a_ld3 waalborgen
_.
voor tiaar bestaanals
klooster' zoo door de burgerri;r.à"àr.
kerkerij*e wetten van
den tijd vereischt, te r'"nï"'.,'
t.ko*.n,
regde de nieuwe
't
kloostergerneente
van Kiel er ziJ

storrerijk
opri.r,t,
haarbestaun

t" u"rl3*:n:ïr,j"ïh."il[ïi
-ïotgen,
volgens orde van tijd, de u.rr.f,ilt.na"
go"aur"n
't
waarvanzij in
bezit kwam. Het zar ons veroorroven
tevens
ltare bijzondersteweldoenerc
t" áo"n kennen.
Hare twee eerste aanwinsten
,uÀn , op 2Z Meert l32S
l<ochtzij van Willem Sprongh,
,.!.!.n
van Antwerpen,oen
- Bijtag.e no T.
Í]l Cart. 7 ro i
(2) Ibid. 78 rq ; - Biitag.e no g,.
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diens gade, Catharina.dochter
van Arnold Loddere, op een
huis,en erven,
q:l"g:n op de groote merkt, nabij de Bulen_
strate, eene jaarrijkscherent vaï
r0 scheilingenoude grooten
tournois (t), en eenige weken
nadien g"uv"n hou, *myn
heer Godeverd van Brechte
ende myn vrouure Lysbeilt, syn
wettelec wyf, in rechter almoesenen,
om Gocle,uil" dut gh"_
deel ende recht dat si houdende
,ur"n ane tgoedt,gheleghen
in Vrimde, bi Litenzele,in lande,
in bosscheende in beemde
enile in al dat daartoebehoerde,
áat wiren was sherenwirems
Masemans"; daarbij "een sister
iogtr sjaers eweriker rente
o p e e n l a n d , g h e l e g h e ni n L o e n h o u t ,
e n d e d a e r t o en o g
vier sisteren roqhi. ende XII
;t;ne
tsjaers opt goet, gheleghen op den H-urs.dqnc,
in-ái"-'puro.t. van zuidert* (2).
't
Goed "Ter Hulsdonc" werd i"
íigZ door ,.Aert uun Lou"nu,
here van Breda ende vrour,vysabele,
siin wyf, in hervelake
siense" gegeven aan "her Aerf
coreman
ende ver (vrouwe)
.
Heileweich,sine wief,, r5).
H e t j a a r n a d i e n ,í n l 5 2 G ," d e s
d i n s e n d a e g h'rp"rï"r.,
nsa d e n a n d a c h
van Sente peters ende Sente pruwets
,rgr;,
ons
*Jouffrou.w
Heren", gaf haar
frrriinrÍt van cter Ditf,in pure
alÍnosene,om Gode, alle "dat
,.lht, dat si houdendewas
ende houdendemochte syn, un"
uit" dat eyghen, de thiende
visscherie,ende oL. dat trare
:ld"
bleef van Joncfrouwe
Margrieten,harre sister wiren, in
rr,ratmanierenaát t"t grr.leghen si, in peters polre,
in ver (vrouwe) yden hoec, in
WilmaersdongherLeyd'erwyc, in
tsher Jans hoec
'rona.rringt
'g"i",gil"L.na
ende in
Fkeren L-eyderwyc"
1i;. eene
ut i.,
van s' Àrichiersdagr299, vergezert
"" aiáËiri
de akte,
,iJdend:
zij leert ons dat beiàe gernerde"zusters,
Ikrstíen-en Mirgriet
van der Dilf, zusters waren
van Colo van zni'iftirï",
-no
van, zantfliete, syn broeder, ende
Lysheth,. hare beder sus_
ter",.en_bijgevolg,dat al de leden
zeffdefamilie daarom, in dien tijd, níet altijd denzelfden
""n.,
naam droeg"n ft.t.
ltl Cart. 234 roi - Btltag.eno 10.
(2) Ibid. 36; - Btltage no tt.
(3) tbíd. 74; (4) Ihid. lt1 r".
(5) Ibid. lt5 ro en ,t" _ Bitag.e
S.

