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In 1527,"des saterdaegsvore dertiendach",kocht zij ,tan
nVrancke van Scille"
: lo drie buynder bemde in Olenghem;
Bo vier buynders eyghen, onder bosch, landt ende bemdt,
gheleghente Rode in de prochie van Scille 1. 5o de huysinghe ende erven daer Heinric van Elst op vuoendete Veltvennet samen groot vier bunder, en 4o zes renten, betrekkelijk jaarlijks opbrengend,
2O schellingen,5 pond, 15 schellin3€n, 4 pond, 4 pond en 10 schellingen,en alle bepand op
goederen,gelegenin dezelfdeparochievan Schilde(l).
'drij
jaar hare inkomsten reeds
Die aankoop getuigt dat na
,trij aanzienlijkwaren gestegenen de drij pond en half waarmede zij begonnen was, bereids tot een rond sommetje
aanQegroeirf.
Niettemin bleef zij, ingeziende nieuwe noodwendighedèndie zich elken dag voordeden,voortdurendzeer
arm. Het bewijs'Jacob
daarvan levert eene akte ,tan 17 Meert 1528.
Daarin melden
Medemetre, bestendig kapelaan van
O. - L. - V., en Jan Galivoert,pastoor der Borchtkerk,dat zij,
ttrij. zijnde te beschikken naar hun rpelbehagenover de nalatenschap ,lan Margareto, gade van Theobald Madere, die
schenkenaan de Karthuizers van 't Kiel, om rede der groote
armoede gan deze (eorum in vite necessaríis indigentíom).
En die goederenvJaren? lo veertig schellingenkleine zwerte
tournois, bepandop een huis te Antwerpen,gelegentusschen
de Nieuwstroat en de Roye; 2o een bunder land in 't Scltriek
te Eekeren; $o drij gemet en een vierendeel land onder
Atten.hoven(Hoevenen); lo een halster rogge op de hoeve,
geheeten Vriesdonck, op de Donk onder Eekeren; 5o een
gemet drij vierendeel in Cartpolre in dezelfde gemeente; en
6o viif en half gemet land te Zundert (2).
't Zelïde jaar
ook nog, op Sente Jans daghe, in midden
zomere, kreeg zij van "Laureyns van Cant, om Gode, al
het ghedeel ende al het recht, welk deze houdendevras ane
alse selc land als hi hadde in Moersaterland" (5). Hoe groot
echter dat "ghedeel" was noch waarin dat recht bestond
wordt gezegd.
( t ) Cart. 56 ro,
(2) Ibid. 55 ro en vo.
(5) Ibid 55 n,.
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ln 1529 is er van geene nieuwe gifterrof aankoopenspraak.
Te beginnen echter met October 1550 hervatten die des te
talrijker.
Op den 2len van laatstgenoemdemaand schonk haar, in
hare naaste buurt, tusschen 't klooster en de Calchoveneop
't Kiel, Lysbeth, Giell,s wyf
van Hackendonc, metten selven
Gieliese, horen wittigen man, in pure almosene,om Gode
ende thoren jaerghetiden,eeuwelikestaende,tvileeghedeele
van enen bunder lands (1). Op dezelfde vtijze doch zonder
jaargetijde, kreeg zij op I Januari 1551 (in jtters doglte),
van Jan de Wulpere, het "neghendevan de lande ende van
dat daer toehoert, gheleghen in Vrimde, te Lintezele. dat
dien verstarf van Claese Masemanne,sinen oem wilenu. Een
deel van 't goed te Litenzele,onder Vremde, behoordehaar
reeds, zooals wij boven gezien hebben, sedert 1525, bij lifte
haar gedaandoor Godevaart van Brechte (2). Den 1l April
daarop meldde Jan de SvJert,pastoor van S. - Walburgis,dat
Catharinavan Outserweele,begljn, en Anoseta, hare zustei,
weduwe van wijlen Arnold Kieken, haar bij testamenttwee
grooten vermaakten,op het goed geheetenTer Wínterlinghe,
onder Austruweel (5), en op 1 September, steeds van hetzellde jaar, jonde haar./on van den Lare, "om de salicheyt
siere ziele ende Wouters ziele, syns broeders,dat vierdedeel
van derdalf buenderen lands ende vijftich roeden in die parochie ,oanDoerne (4).
Dezelfdemaandvan het volgendejaar opende eene nieuvrre
reeks, ditmaal,van de rijkste giften.
Op 7 September 1552, bracht Jan van Wolfsgate haar ten
geschenke"drie ponde paeymentstsiaers, die hi ende Joncfrouwe Machtelt, syne moeder, erfeleke haddenop een bunder lants op 't Kiel, "ane die heyde" (5). Op I November
daarop, schonk haar Jan van den Berglte, den wisselere . . . .
(1)
(2)
(5)
(4)
(5)

Cart. 6l tt'.
Ibid. 56 rto.
Ibid. 58 ,to'
Ibid. 45 ro.
lbid. 29 t)".
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in gherechteralmoesenen,om Gode, alsulke eyghenemetten
cheinse ende renten, alse hier na bescrevenende benoemt
staen.... Lysbeth van Bouchout, wonachtich buten de Nuwestrateporte,arredie veste,vive scellingeende VI deniersende
II capuine; Maes Mostard dar bi II sc. ende een hoen;
Aernoud van den Hodonc, wonachtech in de Nuwstrate,
X scellingeende vier capuine ende een pont was siaers;
'Gielis
van Harendonc, op ene camere, ane de veste, bi
meester Cosemans wilen $)as, drie sc. ende twee hinnen;
Willem van den Eechove,op dander camere,daer naest, drie
scellingeende twee hinnentsiaers; op AndriesEngelryshuis,
inde Hoegstrate,bi de porte, Xll sc. ende V hinnen tsiaers;
meesterJans wyf des sergynswas, daer bi in de Hoegstrate,
VII sc. ende VI d. ende twee capuine sjaers; inde stege
daerbi,op een camer, die Lambrechtswas, Xvlll d. ; Gheraerd van Dorne, in die selve stege, XII d. sjaers; Zoeuken,
die in die Mostrate woent, VII sc. ende IIII hinnensiaers;
myn vrouwe van Remmersuale,voerden Jacopinne,viere sc.
ende vier hinne siaers; Heine die wint in Craywyc, biden
achterstenvliete, v sc. sjaers; GheraerdBollaerde op drie
camere,daer bi gestaen,VII sc. sjaers; Beatrijs van Ekeren
daerbi XXVIII d. sjaers; Jan Heyns zoene in de Jacoppynenstrate, jeghen Wouters Gouvinghers,over ter coepoerte
r.vert,IX sc. ende dry hinnen; Machiel Janssone,daernaest,
XIII sc. ende V hinnen; Jan de Berct daerbi op den hoec,
vier.sc. sjaers; Marcelys van Ghesteledaer bi, besidenter
Coeporte rilert, IX sc. ende vier hinnen tsjaers; die selve
Marcelys III ende half sc. sjaers; Peter de Lose, daernaest
XII sc., vier hinnen ende een pont was sjaers, ende Wouter
Afhaghe, in Kiepdorp, drie sc. lovens ende een hoen erfelike" (1). Vier dagen nadien, "des woensdachsna Alderheyligendach", verschijnt ook - eindelijk Dankaard de
Moelnere, degene dien vuij boven, alhoewel ten onrechte, als
den oorspronkelijken stichter onzer priorij hebben hooren
roemen.Alhoewel hij, zooals uit de voorgaandegiften bliikt,
op dien titel niet mag aanspraak
maken,valt het niet te misken(l)
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nen dat hij onder de milddadigsteweldoenersvan't godshuis
in spraak dient gerekend. Op gezeidendag schonk hij, voor
schepenenvan Antwerpen, aan hetzelve "in gherechteralmoesinen,om Gode, vive buunre lants luttel meer, gheleghen
te Busegheem in drie stucken, ende daertoe VII ende een
half bunder lants, dat aert es, gheleghente Camdonc, dat
wilen was Jan van den Lare, ende daertoe drie ende dertich
grote oude tornoyse ende twee ingelschepenninghentsiaers
erfelekeop een huys, ghestaenin de Wyngaerdstrate,tusschen
Jans huus van Thorout ende Arnouts huus van den Putte,
des verwers, die wilen waren Godeverdsvan Brecht (l).
Twee andere groote weldoenersder priorij van S.-Katrien
op 't Kiel waren Laurijs Cont, en myn lteere Godevattrt
v(tn Brechf, ridder. De eerste, dien wij reeds boven hebben
leeren l<ennen,schonk haar, op Sente Matlteus dagh, Ewangeliste, 1354, al het recht dat hij had "int huus waer hi in
woende,bider Crudenarenbrugge
; verder al het land dat hii
had liggen "inde parochie van Bochout, beide, winnendeland
ende ettinghe", en egn bunder lant, "half malbeemde ende
half winnende lant, in de Ymmerselebeemde" onder Womm e l g h e m( 2 ) ; d e t w e e d e , " t e b e l o k e n e nC h i n x s e n e n1, 5 5 5 ,
het vierendeel van sesthalve buynderenlants, gheleghenin
Mortsele; daertoe XLVIII sc. ende VI deniers payement
eeuwelycscheyns op Matthys Blabbeneershuys, gestaenaen
die Vlamincxstraete; daertoe XV swerte tornoyse gerekent
op Jans huys van Zinghenenane die Vlaminckstratebiden
eynde te Kypdorp; daertoe vyftalven penninckcheynsghelds
ende tvierendeel van enen hoene op Marien Vaesinnehuys,
ghestaendaerbi", en ten slotte "drie scellingeen drie pennighe
cheynsghelds"(ó).
De twee laatste aanloinsteneindelijk die 't klooster van
't Kiel deed vóór de wijding zijner kerk en die van
zijn
kerkhof, waren de volgende : Op sente Bavens avonde 1555,
kocht het van " Joncvrouw Beatrys van Busegheem,dochter
( 1 ) Cart.'24 'oo.
(2) Ibid. 54 r'.
(5) Ibíd. 228 ro et vo.
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Macorrrt en S.-Mertensbosch, daartoe met eene bijzondere
macht door het algemeen kapittel der orde afgevaarcligd.
Voor de procurators werd bepaald, dat zij zich met de toelating des priors, die echter die toelatingslechts bij uitzondering zou geven, mochten laten bevindenin al de plaatsen
gelegen binnen eenen kreiis van twee uren buiten en rónd
Antwerpen. De kloosterlingen, als zii gingen wandelen,
mochten gaan, langs den kant van Hoboken, tot aan den
Scheldedijk en op dezen tot aan 't sluis nabij de Zoutkeet
der abdij van S.-Michiels; oostwaarts, beneden de waterleiding, mochten zij gaan van aan gezeid sluis, langs de baan
naar S.-Bernaarts,tot aan 't huis van Jan van Wilrike, 't welk
binnen de palen was, en van daar, in rechte lijn, aan deze
zijde ttan den molen van Nicolaas van Hoeboken,over't land
dat 't klooster een tijd te voren gekocht had van Gilles van
Ackendonc, tot aan de Schelde, en van daar terug naar
't klooster (1).
De omschrijvingder goederenwerd slechts gemaaktnegen
jaar later, in 1545,op de vergaderingvan 't algemeenkapittel
zelf. Althans dit bepaalde in gezeid jaar dat de omschrijving
binnen welke 't . huis van S-- Katrien goederenmocht aan$,erven, zich uitstrekte vijftien uren in den ronde (2).

wilen myns heeren Gielys vall Busengheem,ridders", de
tiendenwelke deze te . Merrem in leen hield van Gheeraerd
van Wesemaele,here van Merxheem(1) en in tó56 des donredaeghs vore onser Vrouwen dach ter nativiteit, " vercocht
Symoen Daen wettelike Dankaerde den Molenercn,tes priors
ende des Convents behoef vanrlenSartroysenbi Antwerpen,
drie pond ende vive scellinghepayements ende twe hinnen...
op een stuck lands, gheleghenbi der beke, metten eyghene
ende met den rechte dat hi, Symoen,hadde...ane dat selvê
land" (2);
Tot hier toe bestond het klooster van S.-Katrienop 't Kiel
nog altijd op zijn eigen,alhoewelhet door wettige Karthuisers
was gestichten het in al zijne deelen den regel volgde door
den H.-Bruno aan de kloosterlingen zijner orde voorgeschreven. De reden daarian was omdat het nog níet bij het groot
Karthuisershuis
in Frankrijl<was ingelijfd,waarschijnlijkomdat
het tot dan toe nog niet geheel en al af was. Die inlijving
geschieddein laatst gemeld jaar, in 1556, ongetwijfeldter
gelegenheidvan de vergaderingvan het algemeenkapittel der
Karthuiserswelke dat jaar plaats had. De oorkondenochtans
ontbreekt (5).
Bij gelegenheiddier inlijving werden ook de omschrijvingen
gemaakt,in alle klooster van Karthuizers, volgens den regel
van den H. stichter derzelve,voorhanden.Die ornschrijvingen
waren drij in getal : de eerste,die de vlijdste en de breedste
1ilas, had voor doel te bepalende grenzenbinnenwelke het
besprokenklooster grondenen goederen mocht bezitten of
aanwerven;de tweede deed de grenzenkennenbuitenwelke de
procuratordeskloosterszich,zelfs
met de toelatingdespriors,niet
mocht begeven; eindelijk de derdesteldede palenvast welke
de kloosterlingen,wanneeÍ zij met de toelatinglhunner oversten mochtengaan wandelen,niet mochten overschrijden.De
werdenvoor 't huis van S.-Katrien
twee laatsteomschrijvingen
't
Kiel, vastgesteld op 23 Juni 1556 door de priors van
op
( l ) Cart. 58 ro et vo.
(2) Ibid. 16 r".
(5) DrBRcxsnrqs,II l. c.

Op 't einde van 1556 of in 't begin van l35Z vuarende
kerk en 't kleine nieuwe klooster van S. - Katrien af. Het
blijkt uit de toelating, den 16 Februari van 't laatste jaar,
door Guilelmus, bisschop van Kanrerijk, aan den prior deszelfs gegeven,om beide te doen wijden (5). Gezeid wijden,
der kerk, der viif altaren in dezelve, en van. het
kleine kerkhof, gelegentusschen de kerk en den refter des
kloosters,had plaats ingevolgevan gemeldetoelating,op den
24n en den 25n Meert van het zelide jaar door Cono, episcopus lllagttcensis, hulpbisschop van bisschop Rudolph van
Luik (4). Gemelde kerkvoogd stelde ook de jaarlijksche
(l)
(2)
(5)
(4)

f,
3

Cart. SOr..
Ibíd.80 ro.
rbid. 77.
rbid. 79.
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herinnering dier wijding vast op den eersten Zondag na
H.-Kruisvindingen schonk bij die gelegenheidverscheidene
aflaten aan degenewelke alsdan die plaatsen zouden bezoeken. Zoo gaf hij, onder andere, aan al degenedie op dien
herinneringsdagof op een der dagenvan de octaafderzelve,
de kerk van S.-Katrienzoudenbezoeken,eenenaflaat van een
jaar voor't bezoek gebracht aan de kerk, eenenvan veertig
dagEnvoor 't bezoek gebracht aan ieder van gemelcle vijf
altaren en insgelijkseenenvan veertigdagenvoor het bezoek
gebracht aan hun kerkhof, en dat eeuwigdurencl.Dezelfde
aflaten ook konden verdiend rilorden op den feestdagvan
S.-Katrien,patronesseder kerk en des kloosters,alsmedeop
de feestdagender heiligenaan welke de altaren waren toegewijd. Ongelukkiglijk. die aflaten konnen enkel worden
verdiend door mannen, ruijl alleen die, naar den regel der
Karthuizers,in de kerk of 't klooster dezer mochten komen.
Hierín echter werd ook voorzien : door een klein bijvoegsel
aan de akte werd door bisschop Cono bepaald dat de
vrouwen al dezelfdeaflatenzoudenverdienenmits, op gestelde
feestdagen,een bezoek te brengen aan de ouclekapel van
S.-Katrien die zich in de naaste buurt des kloostersbevond,
en rrraarinook al de godsdienstoefeningen
werden gepleegd(l).
De priorij van S.-Katrienop 't Kiel genoot, na die wijding,
nog meer dan te voren de genegenheid
harer talri.ikeweldoeners en breidde ook door aanhoopen,met haar eigen geld
gedaan,den stok harergoederenuit. Moestenwij echterdie alle
aanhalen,het zou ons te verre leiden; daaromdoen ,wii noq
enkel de biizonderstederzelvekennen.
Op donderdag na Paschen 1558 meldt "Jan Brekenere,
schout te Antwerpen", voor schepenen van Turnhout dat
broeder Geeroard, prior van S.-Katrien op 't Kiel, hem al de
goederenzijns kloosters,die in de buurt van Turnhout,"varen
gelegenen die aan dit waren te deel gevallenuit de nalatenschapvan wijlen meester Jan van Turnhout, had afgestaan
mits eenen jaarlijkschen cijns van tien schellingen oude
(l) Cort. 76 ,to.
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grooten,franschemunt (l). Op 17 Februari1ó45(n.s') schonl<
haar, zooals wij reeds boven aanstipten,Steven Wilmaers,
kapelaan in O.-L.-V. kerk, al de $oederen welke hij te
Mortsel en te E,deghembezat, goederendie zeer $root en
uiterst wel \Átaretl gelegen en later door clen hertog van
Brabant en den heer der plaats te haren Voordeelegeamortiseerd werden (2). op 25 April 1549 verkocht haar Geeraart
Drake, zoon van Pieter Drake, poorter van Antwerpen,
't goed tlottenbeke te Hove (5)' Op
25 zisler rogge oP
28 Meert 1550 nraakten "Jan Bode en Willem de Molenere'
scepenente Antwel'PÊtr",bekend dat " Jan van Wineghem",
ende joncfrouw Mar$riete, syn wetteghe
hun med.escepene,
in pure allmoeseneom Gode, den prior ende
wyf, be\tJysden,
convente van de tSartroysen, woenachtich bi Antruerpen,
alle hore goede die sy liggende hebbente Kiele, dats te
riletene,in eyghene, in erve, in aerden, in bosschenende in
rilinnendenlande, met al den huysin$endie daer toe behoren,
houdendeomtrent viue encletwintich bunre...(4). Op dezelfde
vtryze meldden in 1554 rtes ztttertlachs vore Sinte Jorlzs dttch,
Raimondvan den WerVe enclePeeter van Hoboeken, Gillys
zone", eveneensschepenenvan Antr0erpen,"dat Jan Zimaer,
sone wilen claes zimaers, vercocht den prior ende convente
des godshuis van den tSartroysen bi Antwerpen, dat een
vierendeel van den $oede, dat men heet te lftele, metten
heerscape ende met al datter toebehoert,ghell'c hem dat
vor*u"i, verstarf ende bleef van doede des vors. Claes,syns
vaders...(5). Die verkoop echter van dat vierde der heerlijk't
heid van Kiel had reeds een tijd te voren plaats,wijl reeds
't
van werd gedaan
op 22 Februari van zelfde jaar, er verhef
't souverainleenhof
't
in den naam der priorij van Kiel, voor
te Brussel (6). Tien iaar naáien, in ló64, des ttnders dttet:lts
na alrler zielen clach irt Novembri, beteekenden Jan Snoy
(l)
(2)
(5)
(4)
(5)
(6)

Cart. lO6 to.
|b.27.
Ib.5t.
[b.,8.
Ib.8 ro.
Ib. 7 'to.
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ende Peter de Bere, scepenenirr Ekeren onder miere vrouwe
van Rumst, clat Jan Kuelen, aen de Sartroesenbuten Antwerpen vercocht had VI schellingenswerten ouden tournois...
alle jare... dewelke deselveJan vortyts ghecochthaddejeghen
myn heere Gherardevan Àlerxhetn,riddere, op een huus ende
hof met sinen toebehoerten,ghestacn in díe' prochie van
Ekeren, in ene stede, ghehetenVriesendonc,d,aer
nu in woent
Heyle Willems, Wellen dochter" (l). Op 6 November ló67
kwam de priorij van 't Kiel, mits koope tegen Jan Drake,
Willem Draecks sone van Scille, Willerne,Margriete,Arnoude
ende KathelineDrake, gebroedersen zusters,in 't bezit ,lan
de goederendie haar ontbral<enin 't goed van Te Littenzele,
onder Vrenrde (2).
Op Sente Lourísayonde 1577 cleden " coRt Jan, bider
ghenadeGoeds, abt van Egnrundeen tghemeen convent ter
selver stede, allen luden dat zij weder vercochtenende quyt
sconden eersamen ende geestelil<enlieden, den prior ende
convente van de Sartroysent'AntweÍpen, alsulc goet als sy
plaghente hebben in deriambochtvan Akeren ende gheheeten
es 't goet ter ,\IicL'e" (5). Den 16 Sepfember 15Bl verkocht
aan dezelïde"her Jan van Cruníghem,riddere,heren Arnouds
zone was van Crunighem,ridders, " het tweede vierde der
heerlijkheidvan 't Kiel, 't is te zeggen, "alle syn recht ende
ghedeeldat hi hadde ende houdende was int goed te Kyele,
gheleghenbi tvors. goedshuys,metter heerlicheyt ende met
alle dat daer toe behoert, ghelyc dat hem ane ghestorven
ende bleven was van vrouwen Agneesen,siere moeder,die
doclrter was Willerns Noeze" (4). Des Woensclochsna Sente
I{otltelinen duclt 1587 schonk haar hertoginne Joanna,
"tewigen daghen" vrydom "op hoir goede die si ligghende
had binnen den prochíen van Mortsele ende van Edeghem,
van alle schattingenende beden (5) ; en 't zelfde deed op 2O
Mei daaropvolgend"here Costyn van Ranst,here van Canti(l)
(2)
(5)
(4)
(5)

Cnrí. 55 1..
rb. 58.
Ib. 57 t,t.
Ib. 5 r'.
rb.77.
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crode", daarin't voorbeeld volgend "van zijnen bruedereende
voergesate,Johan van Ranst, riddre" (1). Eindelijk des Sater'
dttg'hes n(t Sinte Dl,onysdttch 1590 meldde de heer van
Gasbeke,van Putte ende van Stryen, dat hij, om Godswille,
alle die husingheen de tymmerentot den Sartroisen,rilonende
bi Antwerpen,"gaï aan de kloosterlingenvan dien naam",alsoe
dat na zijne "doet niemant van sijne nacomelinghendaeran
enich recht" zou overhouden(2).
Dit is voor de veertiende eeuw. Ook tijdens de vijftiende
en het begin der zestiende krecg de priorii van
S.-Katrien op 't .Kiel vele en groote goederenbij, ten deele
door haar bij koop en ten deele ten titel van almoes veÍkregen. Zoo zien wij beurtelings de schepenb4nkenvan
's
Wilrijk, Berchem,Contich, Duffel, Wommelghem, Gravenwezel, Eekeren, Santvliet, Bergen-op-Zoom, Steenbergen,
Wouw, Brecht, Oostmalle, Wechelderzande,Rijkevorsel,
Hoogstraten, Turnhout, Aarschot, Boortmeerbeeken andere,
grootere of kleinere goedenissen te haren voordeele
aanteekenen. Sluiten wij dit cleel harer geschiedenis
door nog slechts troee feiten. Ten jare l4l0 kocht zii 'oan
Wouter van der List de tweecle helft der heerlijkheidvan
't Kiel, en op I April 1442 schonken haar Nicolaas van de
der kapelrij
Werve en CatharinaMickaertshet begevingsrecht
van O.-L.-V. op den Horst te Schooten,tegenoverhet kasteel
van Vorderstein, waarop die toen verbleven. Waarin die
heerlijkheid van 't Kiel bestond, zelt de akte ,tan 22 April
1594,waardoor Philips van den Coudenborch,ridder, die aan
zijnen " lieven oem ", voorzeiden Vy'outer van der List, verkocht : zij behelsde " alle die goede ende renten die Philips
v'an den Coudenborchhoudende was binnen den heerscepe
van Kyele, eest in erfrenten van rogge, van evenen,van
ghelde, van hoenderenoft in wat manierenvan goeden ende
te wqt steden die binnen den heerscepevan Kyele vonden
worden, in naten, droghen, metten heerscepe,heerlicheyden,
metten laten ende met al datter toebehoert" (5). De kapelrij
( 1 ) AarL 77.
(2) Ib. 75.
(5) I b . 8 l r o e t v o .
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Bíjdragen

tot de Geschieclenis, bijzondertijk

van o'-L'-V' op den Horst te Schooten
was het jaar te voren
door gezeidenNicoraasvan de werve
en zijnegade gesti:ht
en werd later een der meest bezochtc
reaóvaritfraaisenuit
den orntrek.De kapel van den Horst,
waar voor de Fransche
Revolutieeen wonderdadigbeerd uun'
o.-i.-v.;.;;
b"wurrd,
bestaatnog heden en is een der schoonste
bedehuizenvan
díen aard die wij kennen.
De Karthuizers van 't Kier reefden,
:ooals overar erders
hunne medebroeders, eenzaaml
zacht, afgetrokken uun de
wereld, enkel ter eere Gods en tot
zarigheid hunner zieren,
weinig of niet rieten zij zich in
met wat er buiten hunne
muren geschiedde. Van daar dat
er ook weinig of niets van
hun innerlijk reven is gekend en
dat zi; nage"noeg
dezerfde
bleven.Slechts twee. oorkondenzijn
olrstoegekomen,die eene
kleine wijziging brachten in hun
oorspronkerijk zijn. Boven
hebben wij gezien,_g:l
kapittet vuÀ O.-L._V. íal in zijn
-h"t
verdragvan Meert ró24 hadtoógeraten
dat zij die parochianen
van O. - L. -V. mochtenbegravén,
welke hun ten minste een
jaarlijkschinkomen
l0 oude grooten tournoisverschaften
en dat de herft der 131
rijkrechtenvan die hun zou toebehooren.
Daaroverwaren moeilijkhedengerèzen
ol, zoo geen rnoeilijk_
heden, ten minsteangstvatigháen ,
van geweten die zij riefst
niet meer zagen hernieuwà. Daarom
dan ook werd er op
l2 Decernber 1592,bij wederzijdsche
overeenkomst,
besloten
dat artiker te veranderen
rt.rd" men vast, dat voortaan
de Karthuizerselk jaar drij "n
parochianenvan O._L._V., als er
zooveelbij hun hunne begraafpraats
kozen, rnochtenbeqraven
en oot< dat de herft.van de opbrengst
a"r rír.*.r,ilí rà, rr.,,,
zoudenbehooren(l). De tweede ïerandering
had b.tr;;';;
de omschrijvinguon
wandelingender f.l"J.t"rlirg*.
ef.
.d:.
g e v o l g v a n e e n b e s r u i t ,d o o r h à t
a r g e m e e n , k a p í t tteern j a r e
1422 genornen,werd besloten dat -de
,uuna"ïing.n'ápa.n
Scheldedijk stadwaarts op waren afgeschaft,
fi;h àà, ai"
zich langs den kant der abdij ,tan
Sl_ Bernaart.
ï" g"_
meente Wilrijk verder zoudenuitbreiden
""
(2).

fl

(l) Cart. 78.
(2) Cart. 80 ro.

van het aloudc Í{ertogdom Brabant.
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Hoe en bij welke gelegenheiclde priorij van S. _ Katrien
ophield te bestaanop 't Kiel, weet rnen. Ten jare 1542,ter
gelegenheidvan den aanslagvan Marten van Rossem
op de
s-tad Antwerpen, werd zij op 't bevel van magistraatvan
Antwerpen,welk
der
lulks noodig achtte voor de verdlediging
stad, afgebrand(l). Het vorgende jaar, na het verbócldoor
't zellde
magistraat gedaan,de l<erl<enen kloosters buiten de
onlheining der stad, ir.r rs42 vernietigd, herop te bouwen,
vroegen de Karthuizers de toelating om zich binnen cle
muren der stad te mogenvestigen,en daarhun dat gerveigerd
vuerd, vertrokken zij het jaar nadiennaar Lièr, ilwaar zij
een nieuw klooster bouwden (2) en verbleven tot aan de
FranscheRevolutie(5).
Geven wij ten slotte nog de namen der priors die wij in
ons Cartularíum ontdekten :
Br. JoalwES, eerste prior van 't huis van S. - Katrierr der
orde der Karthuizers, genoemdin 't verdrag met
't kapittel
van O. - L. - V. kerk, gedagteekendvan
24 Meert 1524;
Br. Gnnnnous, prior, vernreldop 16 April lSbg (4)
;
Br. Rrcanous, pria', genoemd op 2 Meert l34S; 25 April
1 5 4 9 e n 1 8 J a n u a r i1 5 5 1( S ) ;
Br. Nicolaus OEM, prior, vermeld op 1g Januari 155g (6)
;
Br. Joannes DE MoBr-NeRE,pÍior, lZ Mei \SZO; lZ Juni
1 5 7 1( 7 ) ;
Br. Joannes ScnevRRT, prior, 2G Juni 1585 (g) ;
(l) DrtRcxsnrus,IV, 84;
Vaw Loow, Beschriivirtg clc stacl
Líer,559.
(2) DrBRcxsBws, IV, gZ; - E. Mesr, Geschiedkundíg. Liersch
Dag'bericht, 2O2.
(5) DrBRcxseus, IV, 98.
(4) Cart. 1o6.
(5) Cart. 20 ro I 51 ro, lO v o ,
(6) Cart. 617.
(7) Cart. 34 v"; 116 v".
(8) Carí. 2O r..

