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1 Chartarium (verzameling van de oorkonden) 
 66 documenten waarvan op papier: 9 van de 14de eeuw; 27 van de 15de 

eeuw; 13 van de 16de eeuw; 12 van de 17de eeuw en 5 van de 18de eeuw 
 

2 Pak bevattende: 
1) kopie van de privilegies van de Kartuizers, opgesteld te Antwerpen op 3 

maart 1514 (Fonds Antwerpen) 
2) Kopie van een octrooi met toestemming om het klooster naar Lier te 

verhuizen, 11 aug. 1543 
3) Kopie van een toestemming van het kapittel van Lier, 5 mei 1549 
4) Kopie van de afbetaling van de schulden op huizen en gronden die de 

Kartuizers te Lier hadden gekocht 
5) Staat van de goederen welke zij bezaten in 1533 - 1537 en in de 17de eeuw 
6) Bundel stukken betreffende hun vrijheden 
7) Documenten betreffende de tienden 
8) Gedetailleerde lijst van de bossen van de afgeschafte Kartuize van Lier 
9) Kopie van de akte waarbij Gillebert van Schoonbeke  door ruiling de 

Kartuizers een stuk weide van het ziekenhuis te Antwerpen nalaat 
10) Enkele huurcontracten en andere stukken over goederen te Aartselaar 
11) Omslag met oude huurcontracten van goederen in de polders van 

Oosterweel, Ekeren en Steenborgerweert,  plus enkele metingen enz. 
12) Rekeningen van de opbrengst van dezelfde goederen, 1771 - 1780 
13) Oude titels en documenten over actieve cijnzen te Brecht 
14) Huurcontracten en documenten over goederen te Gierle 
15) Verkoopakte van de Heerlijkheid van het Kiel, 1540 
16) Huurcontracten en documenten over goederen te Oelegem 
17) Huurcontracten van goederen te Pulderbos 
18) Idem te Werchter 
19) Huurcontracten van goederen te Wilrijk 
20) Huurcontracten en andere documenten over eigendommen te Wommelgem 
   

2 bis 21) Omslag betreffende lenen, leenverheffingen en aanstellingen van 
sterflieden, enz. 

22) Meerdere schriften over metingen van goederen van de Kartuizers te Lier 
(Beschrijving van de getekende kaarten ontbreken), 164.. 

23) Titel van een rente ten laste van de stad Antwerpen, zie charters van 
26.8.1560; 16.6.1617, 9.8.1617 

24) Omslag met documenten over cijnzen en aktieve renten 
25) Omslag met documenten over cijnzen en passieve renten 
26) Uitspraak van de Raad van Brabant tussen de erfgelanden van Kiel en deze 

van Hoboken, waardoor deze laatste verplicht worden bij te  dragen in de 
onkosten voor het onderhoud van de dijken, 16 juli 1744 

27) Varia 
28) Drie titels van renten ten laste van de Staten van Brabant (nrs. 150 –-152 

van de bijzondere inventaris van de rentetitels gerestitueerd door het Hof 
van Wenen in 1803) 

29) 5 titels en 6 documenten over renten op de Staten van Brabant en de Stad 
Antwerpen (nrs. 189 - 212 van de bijzondere inventaris) 

30) Omslag met titels van renten ten laste van de Berg van Barmhartigheid 
(Nrs. 189- 212 van dezelfde inventaris) 

31) Titel van een rente ten laste van de Berg van Barmhartigheid + uittreksel 
van het testament van Maria Anna Hondermans, op 16 februari 1699 (nrs. 
213 van dezelfde inventaris) 

31bis) Bescheiden betr. renten, 17de en 18de eeuw (Aanw. 1928) 
32) 9 diverse rekeningen van 1721 - 1775 
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3 - 6 Vier schriften in folio bevattende de opsomming van al de goederen die de 

Kartuizers bezaten in de jaren 1561 - 1571 
 

7 Manuaal van de ontvangsten waarschijnlijk opgemaakt in het midden van de 
17de eeuw, en weinig gebruikt (nr. 34 van de inventaris van de ontvanger van de 
Domeinen te Antwerpen) 
 1 deel 
 

8 Notitieboek betreffende de figuratieve kaarten van de goederen de Kartuize 
enz., met  vermelding van alle goederen van de Kartuize ca. de tijd van de 
afschaffing (nr. 24 van dezelfde inv.) 
 

9 Dagboek van de ontvangsten van de opbrengst van het goederenfonds, 1771 - 
1783 (nr. 54 van dezelfde inv.) 
 1 deel 
 

10 Manuaal voor de ontvangst van dezelfde inkomsten, 1731 - 1776 (nr. 38 van 
dezelfde inv.) 
 1deel 
 

11 Uittreksel uit het cijnsboek van het jaar 1662 gebruikt als ontvangstenboek van 
1709 - 1708 (?) (nr. 36 van dezelfde inv.) 
 1 deel 
 

12 – 13 Manualen van de ontvangst van renten en cijnzen, 1727 - 1735 (nrs. 39 en 42 
van dezelfde inventaris) 
 2 delen 
 
Later hebben deze delen nog gediend om een lijst van de bezittingen van het 
klooster over  te schrijven 
 

14 - 15 Laatste ontvangstboeken van renten en cijnzen van 1753 - 1791 (nrs. 43 en 44 
van voornoemde inventaris) 
 2 delen 
 

16 - 18 Notaboeken van de betaling van passieve rechten en cijnzen van betaalde 
onkosten voor leenheffingen en andere lasten van 1680 - 1791 (nrs. 37, 118 en 
40 van dezelfde inventaris) 
 3 delen 
  

19 Notaboek  bijgehouden door de beheerder Vereycken, 1789 - 1795 (nr. 3 van 
dezelfde inventaris)  
 1 deel 
 

20 Dagboek van het beheer van de afgeschafte Karthuize te Lier voor het jaar 
1788 (beheerder Vereycken), (nr. 32 van voormelde inventaris) 
 1 deel 
 

21 Algemene dagboeken van 9.2.1788 - aug. 1789 en dagboeken van het netto-
inkomen van juli 1788 - aug. 1789 
 2 omslagen 
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22 Obituarium van de Kartuizers van Lier, die zich in deze stad gevestigd hadden 
na de vernieling van hun huis te Antwerpen op 26 juli 1542 (ten tijde van 
Maarten van Rossem) 
 1 deel op perkament, 15de eeuw, met aanvullingen tot in de 18de eeuw 
(overgemaakt door het ARB op 15 okt. 1903) 
 

23 Cartularium van de 16de eeuw 
 1 deel, met 2 bijlagen 
 

24 Register van cijnzen opgesteld in 1720 met vermeldingen tot 1739 
 1 bijlage 
Gedr. Inv. nr. 16 
 

25 Register van cijnzen en renten in geld en granen, opgesteld in 1740 met 
vermelding van latere betalingen van 1698 
Gedr. inv. nr. 15 p. 120 
 

26 2 akten op papier van 1605 en 1672 
 

27 “Passieverhaal” (opgestuurd naar Kon. Bibl., ruil hs. 3.3.1972 (IV.857) 
 

28 3 documenten betreffende rekeningen van de prior, 1620 – 1625 
 

  


