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I N L E I D I N G 

Tijdens de Lat e re middeleeuwen hebben de Kartui 

zers o:p het relîgieuze leven in de Nederlanden een grote 

invloed uitgeoefend. Niet alleen droeg hun levenswijze bJ.j 

tot het ontstaan van nieuwe congregaties en tot de hervor 

ming van reeds bestaande kloosteTorden (1), maar tevens 

.heeft hun strenge tucht op geheel de samenleving steeds 

een diepe indruk gemaakt (2). Niettemin legden de historici 

tot dusver slechts een matige belangstelling voor de ge 

schiedenis van de Nederlandse Kartuizerprovincie aan de 

dag. Buiten de uitgave van de kroniek van het Kartutzer 

klooster van Hel.'ne a oor E. 1) .LAMALLE ( 3) en het over zicht 

van het Brugse klooster, dat Mr.H.J .J .SCHOLTIDNS opmaakte. (4), 

(1) :B, .PRIMS, De Kloosterslotbeweging in Brabant :i.n de XVe 
eeuw, în Mededelingen va.n de Kon. Vl.Akademie voor Weten 
schappen, Klasse der Letteren, VI, 1, Antwerpen; 1944,34 blz. 
( 2) J .HUIZINGA, Herfsttij der MiddeleeUV'Jen, Haarlem, 1941, 
537 blz. · 
(3) A.BEELTSENS-J.AMMONIUS, Chronigue de la Chartreuse de 
la cha.pelle d'Hérinnes-lez-Enghien, uitgave E.LMmLLE, 
Leuven, 1932, XLV, 253 blz. 
(4) H.J.J.SCHOLTENS, Het Kartuizerklooster Dal van. G-racië:n 
Buiten Brugge, in A.s·.E.B., LXXXIII,Brugge, 1940, blz.133-201. 
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verschenen slechts drie werken over Zuidnederlandse kloos 

ters; het zijn de bijdrage van St .D 'YDEWALLE over het mon i.a 

lenklooster St.Anna-ter-Woestijne bij Brugge (1) en twee 

proefschriften over de Kartuizerconventente Scheut en Ant 

werpen, respectievelijk van DOM A.E.PIL (2) en H.DELVAUX (3). 

Ofschoon het Noorden in H.J.J.SCHOLTENS een uitstekend en 

produktief Kartuizerhistoriogra.af bezit, bl:i,jft er ook hier 

een groot terrein onontgonnen. 

De reden hiervoor is wellicht in de aard van het over 

blijvend bronnenmateriaal te zoeken. Wie zich immeTs voor 

stelt afdoende argumenten te kunnen vinden ter staving van 

de invloed die er van de orde uitging, komt tot de consta ... 

tatie dat de bewaarde be acheä.de n haast uitsluitend 9P de 

kloosteradministratie betrekking hebben. Slechts sommige 

persoonlijkheden, die hun milieu ontgroeiden, hebben op de 

buitenwereld invloed uitgeoefend. Toch zou het verkeerd zijn 

het enkel bij de stUdie van die persoonlijkheden te laten, 

want het midden waaruit zij voortkwamen, was het Kartui 

zerklooster zelf. 

Dit proefschrift over het Kartuizerklooster ~sint-Jan 

te Zelem bij Diest in de XIVe en XVe eeuw (4) beoogt een 
___ . ,.... . 

(1) S,D'YDEWALLE, De ·artuize 1 Sint-Anna-ter-Woesti ·ne 1350- 
1792, Brussel, 1945, 3 2 blz. 
( 2) A .E .PIL, :sen geschiedenis van het Kartuizerconvent i/. pnze 
Lieve Vrouw van Gratie ,t te Scheut eQ._ bi:Q,nen Brussel, 1954, 
353 blz. (Dactylografie) 

te beperken. 

-- . -- - --- -~-- --- 



- III - 

' 
bijdrage te Leve rer, over: het ontstaan, de ontwikkelingsgang 

en de levenswijze van een dergelijke kloosterinstelling. Het 

convent te Zelem was wellicht niet het belangrijkste van de 

Nederlandse provincie, zeker niet wat de rol betrof1 die het 

hierin speelde. ln de poging om in andere Brabantse klooster 

gemeenschappen de Kartuizerregel in te voeren, was haar op 

treden nochtans van grote betekenis. 

Voor de geschiedenis van Zelem werd tot nog toe slechts 

geringe belangstelling getoond. Het werkjé, dat F.J.RAYMAE 

KCRS in de vor_ige eeuw opstelde (1), bleef tot dusver de 

enige handleiding voor de geschiedenis van het klooster. Of 

schoon zijn bijdrage tot aan dé opheffing van het convent 

loopt, blijft deze geschiedenis zeer oppervlakkig en een- 

zijdig: het is tenslotte een aaneenschakeling van eeü reeks 

oorkonden, die bijna uitsluitend op de kloosteradministratie 

betrekking hebben. Bovendien vallen er tal van paleografi 

sche en chronologische onnauwkeurigheden in aan te wijzen. 

~nkele van zijn bronnent die intussen zoek zijngeraakt1heb 

ben nochtans hun belang. 

Voor het overige moet men zich met enige brokstukken 

uit de geschiedenis van het huis tevreden stellen. Wijzen wij 

-------------------.---. 
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op de korte en onvolledige studie over adellijke retraitan 

ten te Sint-J·an, die P .SMOL:OERS voor enkele jaren publiceer 

de (1). De biografieën van de geleerde Kartuizerkenner 

H.J.J,SCHOLTENS over drie Zelemse Kartuizers Gozewijn Com 

hair (2), Jan van Brederode (3) en Pieter Dorlant (4) zijn. 

in dit opzicht evenwel grondige bewerkingen van de bestaan 

de gegevens~ De gedeelten, waar hun verblijf in het klooster 

toegelicht werd, vroegen dan ook bijzondere aandacht. 

Buiten de stichtingsperiode is er geen br-crmenma't e ...• 

riaal u1tgegeveri'!' JJe stichtingsoorkonde en de toestemming 

door de Grande Chartreuse hiertoe verleend, werden door 

FOPFEJNS verminkt gepubliceerd (5). Enige andere uitgaven 

in verband met de goedkeuring tot de stichting door E.RIGU 

SENS getuige~echter van meer nauwkeurigheid (6) 

Deze studie over de Zelemse kloostergemeenschap steunt 

dan ook bijna uitsluitend op onuitgegeven archivalische 

bouwstoffen. Wel leverden de kroniek van Herne en die van 

Scheut enkele i11lichtingen over Zelemse Kartuizers, maar 
.. ' ' -·---·_...., _ 

(1) J? .SMOLDERS, Retraite-huisjes van Edellieden in het Kar 
tuizerklooster te ZeelhemJ Hougaerde, 1923, 5 blz. 
(2) R.J,.J,BCHOLTENS, Gozewijn Comhair, Karthuizer en Bisscho 
van Ysla.nd1 in A.G.A.U., LII(l926), blz"101-173,: 
( 3) H .J .~T .l3CHOLT~8NS, Jan van Brederode, convers. der Karthui 
zer1:J bij Diest, in H.T., III (1924)1 blz.s-29. 
(4) H.J .J .fWHOLTENS1. :Oe Kartuizer Pieter Dorlc3:~tt in O.G._::G. 1 
IX (1936) , blz.190-197 en XXVI (1952), blz"281-300. -- 
(5) AUTBERTI lYIIRAEI --- opeEa diplomatic_Q; ---,dl III,157-158 
en 433-434. 
(6) E.iREUSSENS, Analectes -pour servir à l1histoire ecclésias 
tigue de la Belg::h.Sm.~, XVI,blz"318-323. 
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daarbuiten zijn geen andere literaire bronnen voorhanden. 

Het archivalisch materiaal daarentegen, dat voor de begin 

periode gapingen vertoont is, wat de XVe eeuw betreft, vrij 

goed bewaard. 

Het belangrijkste gedeelte v an deze bronnen is thans 

, bewaard in het Rijksarchief te Hasselt, fonds KaTtuizers 

van Zelem. Hierin vindt men voor c1e behandelde periode een 

chartarium van ongeveer 600 stukken o:p perkament. Het is in 

elf kartons chronologisch geordend. 

Vervolge:ns liggen er op voornoemd Ri~jksarchie:f drie 

cartularia lte
1
r inzage onder de herke:oningsnummers 14, 16 en 16. 

1 11 

De twee 011-dste, die verreweg de voornaamste zijn, kunnen nie-b 

precies gedateerd worden. Uit het watermerk blijkt echter 

dat zij niet vóór 1385 werden gesch:reven. Wellicht maakte 

de ee r s't e · kopiist omstreeks 1406 met het werk een aanvang. 

Want zowel in nummer 14 als in 15 zijn de eerste oorkonden 

. van elk kapittel van één en dezelfde hand, welke, voortgaan 

de op de datering van het laatste gekopieerd stuk, op het 

jaartal 1406 duidt. Hieruit volgt dat waarschijrllijk kort 

1406 een monnik opdracht kreeg al de voorhanden char 

ters in topogra.fische volgorde af te schrijven. Nadien zijn 

de op d Le man'i.e.r ontstane kapittels door een tiental verschil 

lende handen chronologisch aangevuld geworden. Elke oor- 

konde is voorafgegaan door een titel, waa.rin haar inhoud 

bondig wordt weergegeven. A:f en toe vindt men akten, die 

het klooster niet rechtstreeks aangingen. In dit geval be- 
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treffen het oudere stukken, die bij de ovel'drachten verkre 

gen werden. Verschillende oorkonden werden naderhand ge 

schrapt. In margine staat dan vacat, wat er op wijst dat 

bedoelde oorkonden op een of andere wij ze verdwenen. De laat 

ste oorkonden uit de .voornoemde cartularia, die men met veel 

minder zorg inschreef, klimmen tot de XVIIe eeuw op. Geen 

enkele kopiist uit de beide cartularia is bij name bekend4 

Cartula.rium nummer 14 (1), dat pas pij het eind der 

XVIIIe eeuw in bruin lederen band werd ingebonden, telt 212 

folio's op papier in quarto. Vooraan bevindt zich een regis 

ter van veel latere da.turn. De indeling ervan is als volgt: 

f.l-f.34: Primo de bonis erga capitulum Leodiensi~. 

f .35-f .4sv.: Li ttera de bonis a.oguisi tis erga dominum Arrrnl 

dum de Zelck et filios eius. 

f.49-f.78: Littera Philippi de Berghen, Petri de Londerzeel 

et de Ranst. 

f.79-f~95: Raes de Malevi~. 

f.97-f.156v., Diversa in Eelck. 

f.158-f.162: Dé molendina in Zelck. 

f"164-f"176; L:tttera de bonis in Webbecom, Assent, Waanrode, 

Bets1 Thienen etc. 

f.176v .• -f.187t .Littera de bonj_s in Diest, Sichem, Meerhout. 

f.190-f.212: ~ittera bonorµm i~_Aerschot, Rilla,ertBetekom, 

Langdorp. 

--------·--------- 
(1) R.A.H., Fonds Kartuizerklooster te Zelem, nr 14. 
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1 

Cartularium numme'r 15 (1), in bruin lederen XVIIIe 

eeuwse band, bevat 110 foliots op p~pier in quarto. Aan de 

rand van folio 1 r. is een index ingeplakt van 1607. Daarop 

volgt in oude foliëringt 

f.1--f.3: Kopie van de stichtingsakte en de goedkeuring ervan 

door de pastoor van Zelem, de bisschop van Luik en de 

graaf van Loon. 

f. 40-f .45v.: Eigendomstitels van goederen en inkomsten in 
. I 

Heusden en Tessenderlo. 

fo47-f.52: Eigendomstitels van goedere~ en inkomsten in 

Donk, Herk, Lummen en Rijkhoven. 

f. 54-f. 67v.: Eigendomstitels van goed eren en inkomsten in 

Kortessem en Luik. 

f. 70-f. 75; l4:!igendomsti tels van goéderen en inkomsten in 

Holland en Zeeland. 

f. 78-f .88: Pri vilegiebrieven en oorkonden -betreffende de or 

ganisatie. 

f.90-f.l08i Varia. 

Ten slotte berust er op het Rijksarchief "te Hasselt 

een derde cartula.rium (1) van veel latere datum. In de be 

ginne betroffen het slechts losse kopieën, die nadien gemaks 

halve ingebonden werden" Het eerste gedeelte is waarschijillijk 

------- •...• ----·--- 
(1) R.A.H.t Fonds Kartuizerklooster te Zelem, nr 15. 
( 2) R.A.H., Fonds Kartuizer1rlooster te Zelem, nr 16. 

--~-~- 
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gekopieerd op het·einde van de XVe of in het begin van de 

XVIe eeuw. Vanaf folio 84 -volgen enkele stukken, gedeelte 

lijk uit de XVI Ie of de XVIIIe seuw , De inhoud brengt voor 

de periode, die ons aanbelangt, niets nieuws bij: zowel de 

hierin afgeschreven privilegie - als de schenkingsbrieven 

zijn in d~ bovengenoemde cartularia terug te vinden. 

De bescheiden, die in het Stadsarchief te Diest (1) 

en het Archief van het Aartsbisdom Mechelen (2) berusten, 

kwamen het elhartarium va.n Hasselt enigszins aanvullen. Tie 

eerste depot bewaart een 30 tal oorkonc1enJ te Mechelen in 

het fonds der Kartu:izers berusten verscheidene schenkings 

akten en enkele testamentaire beschikkingen. 

Wie wil nagaan welke monniken tot een b epa.a'Ld kloos 

ter behoord hebben, heeft als voornaamste bron het obituarium. 

Jammer genoeg is het obituarium van het convent van Zelem 

niet bewaard gebleven. ::Oi:b gemis kon echter door de jaar 

lijkse càrtae van het genera.al kapittel tendele goed ge ... 

maakt worden. Tiie kapittelverslagen bevatten niet enkel de 
lijsten van de overleden monniken, conversen en donaten, 

maar behelzen ook nieuwe ordonnanties, vermaningen en troost 

woorden.· Voor de jaren 1416-1422 was het mogelijk uit een 

----·-------·------- 
(1) S .A":O., Fonds Kartuizer:k,:looster te· Zelem. 

(2) A.A.Me, Fonds Kartuizers. 

. ... -- . -~--~---~ 
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handschrift va.n het Kartuizerklooster van Herne bedoelde 

berichten o:p te diepen (1). Overigens mochten wij dankbaar 

gebruik maken van een volledig manuscript, waarvan de heer 

H.J.J.Scholtens ons een volledige kopie ter inzage afstond (2). 

Aan de hand van een handsch.riftenkataloog, die om 

streeks 1540 door eén monnik van Rooklooster werd overge .... 

schreven en waarin de opsteller boeken van verschillende 

bibliotheken, waaronder deze van Zelem,, heeft bijeenge 

bracht, was het ook mogelijk gegevens over de Sint-Jans 

bibliotheek te verzamelen (3). Klaa.rheidshalve wèrd de be 

schrijving hiervan echte:r in het laatste hoofdstuk onderge 

bracht. 

Deze monografie over het Kartuizerklooster te Zelemt 

hierdoor verantwoord, wil een bijdrage leveren tot het ont 

staan en àe ontwikkeling va.n het convent. Daarom zal een 

eerste hoofdstuk gewJ.jd zijn aan de stichting van het kloos 

ter. Hier volstaat het niet na. te vorsen, wanneer de stichting 

----------·---·- •..•.. 

(1) BRUSf3EL, Koninklijke bibliotheek, hs. nr II,1959. 
(2) ~Het oorsprOnkelijk manuscript bevindt zich op het Archief 
van de Grande Chartreuse, A .... V, nn 74a. ' 
(3) Het originele ha:ndschrift is thans het bezit van de 
WATIONALBIBLIOTHEK TE WENE}\f, ,J)i t werd echter zelf niet inge 
zien; wel mochten wij gebruik maken van een nauwkeurige foto 
copie, die ons Zeereerwaarde Heer PROI1• DR.J .M .DE SMET met de 
meeste bereidwilligheid door g af , 

~--~~ ---.-·--·--- -------- - ---------- 



plaatsgreep en van wie het initiatief daartoe uitging, Ook 

moet men oog hebben voor een aantal juridische bezwaren wel 

ke vooraf dienden overwonnen te worden. Pas da.ar:na. kan het 

klooster als gevestigd beschouwd worden. Meteen kon men er 

aan denken de ekonomische uitbreiding onder ogen te remen. 

Het opv a'ILe nd tekort aan inkomsten bij de begirrperj_ode Ül 

duidelijk merkbaar, Dank zij de groei van de lekengiften 

en de' legaties van de intredende postula.n~en wera nochtans 

geleidelijk aan een vast en toereikend inkomen verworven 

dat tendele gelegen was in de opbrengst van het eigen 1an1- 

bouwbedrijf, de huur-ge Ld en , de erf- en lijfrenten ( 2de ho6\:fd- \ 

stuk). 
r 

.1 Ook aan roepingen ontbrak het nä.e t , De aard van die 

roepingen bepaalde de geest van het convent : enorzijds ge 

goede jobgelingen, anderzijds academisch gevormden. Na het 

noE,iciaat kreeg ieder een ambt in het klooster toegewezen. 

Enke Lan onder hen werden belast met heb bestuur van het 

convent, ande nen dienden in or-d aver'band als initiator o:f als 

bestuurder elders het kloosterleven te bevorderen.·'Bij uit 

zondering lieten sommige monniken zich zelfs met vreemde 

congregatiès in of speelden een niet onaanzienlijke rol in 

het publieke leven (3de hoofdstuk). 

In het laatste hoofdstuk b.ande Len wij over de ge 

schiedenis van de kloosterbibliotheek. Wr1t er van geweten 

is, is niet van die:t(l.' aard om er hoog mee op te lopen: zoals 
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in alle Kartuizereonventen was de interesse voor vrome 

lectuur doorslaggevend. 

Wij danken de Zeereerwaarde Heer l3rofessor J.M. 

DE mmT, onze promotor, voor de leiding en de welwillend 

heid, waarmee hij ons behulpzaam was. Ook betuigen wij onze 

dank aan a.l l.e Professoren, die onbaatzuchtig tot onze vor 

mir1g hebben bijgedragen. Tevens kunnen wij niet nalaten de 

hulpvaardigheid van Mr. H~J.J~SOHOLTEN"S en de vriendelijk 

heid, die wij op al de bibliotheken en archieven mochten 

ondervinden, in herinnering te brengen. 

. . . ' --~ -----~-~~~:-.·----~~---,----- 
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EERSTE HOOFDSTUK : DE STICHTING VAN HET KLOOSTER. 

.Alhoewel de Kartuizerorde reeds in 1084 tot stand 

wa.s gekomen, verscheen zij pas bij het begin van de XIVe 

eeuw in de Nederla.nden. Dat er v6ór die tijd in de Ne 

dc0rlanden .geen enkel Kartuizer-klooster werd gesticht, is 

wellicht aan de grote werfkracht van de Cisterciënzers 

te wijten. Toen verscheidene kloosterorden echter omst±eeks 

1300 in verval raakten en voora.1 de Cisterciënzers ve r s Lap 

p l.ng kenden, we r d en er op Nederlandse bodem Kartuizerkloos 

ters opgericht (l). De eorste stichting was die van Onze 

Lieve-Vrouw-ter-Capellen te Herne bij :2~dingen in 1314 (2). 

Da.ar-na volgden in 1'.3lt3 G-crnadedal te Brugge (3) en omstreeks 

1323 Sint-Ka.tha.rina op het Kiel bij Antwerpen (4) (> Enkele 
__ .....,. ..,. _ 
(1) Algemene Geschiede:q_is van de Nederlanden, III (1951), 
blz.425. 
( 2) Zie A"InmLTSEN'-J .MEULONIUS, Ohronigue de la Chartreuse de 
J._g.' Oha:pelle d 'Hérines lez Enghien, uttg:e.L.AMALLE, Le uven , 
1932, XLV-253 blz. 
( 3) H.J .J .SC.ffl:OLT.f~WS • get Kartuizerklooster dal van Graciën 
çiuiten BrugB_e in A.S.E.B., LXXXIII, Brugge ,1940-1946, blz. 
133 .•.. 201. 
(4) cr-. P .J .G-OE'.rSCHALCKX, 1t Klooster der Karthui zers op •t 
Kiel, in Bi 'dra~en tot de Geschiedenis bi"zonderli 'k van 
het aloude ertogdom Brabant, VI, Ekeren-Donk, 1907, blz"15- 
69; F.PRÎMS, G-escbiedenis van het Kiel, Antwerpen, 1938,133 
blz. en H.DELVAUX, Het Kartuizerklooster 11Sint Katharina" 
op het Kiel bi~ Antwer1î~A t± 1323-1542), Leuven, 1956, 152 blz. 
(Dactylografie • 
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jaren later kwam het Sint-Jansklooster te Zelem bij Diest 

tot stand. 

De datum van de stichting en de stichters van het 

Zelemse Kartuizerklooster zijri voldoende bekend~ AllEI his 

torici, clie de stichtingsoorkonde hebben ingezien, laten de 

geschiedenis van het convent op 1 februari 1329 (n.s.) be- 

ginnen. Uit vernoemde oork.onde besluit men ook eensgezind 

dê:,t Gerard , heer van Diest, en diens echtgenote Johanna 

van VlaandeTen, die de funda.tiegoederen zullen overdragen, 

1 

L 

als de stichters aienen beschouwd te worden. 

1roch is het niet. verantvroord het a.Ll.een hierbij te 

laten. :Men moet trachten op te klimmen tot de allereerste 

voorbereidende werkzaamhed(~n om ui-t te maken welke weg 

er bij de nieuwe kloosterstichting gevolgd werd. Hieruit 

blijkt dat ook het i:rü tiatief uitging van Gerard van Diest. 

De Ka.rtuize·:rorde is bij de stichting na.tuurlijk zelf 

betrok.ken. Niet zodra was zij van de stichtingsplannen o:p 

de hoogte gebracht, Of zij liet instructies geworden aan 

twee prioren van a.ndere Kartu:l.zerhuizen, die met de stich- 

ting belast werden. 

Tenslotte diende\men ook met de parochie Zelem reke- 

ning te houden, onder welke rechtsmacht het klooster zou 

ressorteren. Voor die problemen van kerkelijke organisatie 

werd er reeds bij de overdracht van de stichtingsgoederen 

een oplossing gevondeno 
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Daa.r geen andere belanghebbende personen of instel 

lingen, de Kartuizerorde medegerekend, nad i.en nog ingegre 

pen hebben, mag men de lste februari 1329 als de definitie 

ve stichtingsdatum beschouwen. Niet de materiële uitbouw be 

gon men trouwens oruniddellijk en reeds kDrt nadien kwamen 

de eerste monniken te Zelem aan. , 



§ 1. DE VOOBB:fi;P.BIDSELEN" TOT :DJE S1r ICHTING, 

De oudste akte
1
die op het Ka,rtuizerklooster te Ze- 

lem betrekking heeft, dateert van 11 december 1328. In de- 

ze oorkonde geeft A;ymo:n d 'Aosta, prior-generaal van de Kar 

tuizers, de Kartuizerprioren van Herne en Antwerpen de be 

voegdheid om de stichtingsmaatregelen te Zelem te treffen (1). 

Zeà..Is uit haar inleidende formulering blijkt, waren 

er echter aan die machtiging reeds voorbereidende werkzaam 

heden voorafgegaan. De prio:r•generaal immers diende de over 

sten van Herne en Antwerpen slechts van antwoord op een 

schrijven, waarin deze laatsten het Btich-tingsplan van Ge 

rard van Diest en Jan van Racl·wnhoven hadden bekend ge 

maakt (2). Hieruit volgt dat niet de orde het initiatief tot 

de stichting hee:t't genomer:1, maar wel a e stichters zelf, die 

de bestaande Ka1:tuizerkloosters hier te lande van hun opzet 

op de hoogte brachten. Op hun beurt deelden deze conventen 

dan. de p Lanne n van de sticb.ters aan de Grande Chortreuse 

schriftelijk mede. 

----------------~ 
(1) R.A.H., E,Qnds Kartnüwrs Zelem, kar-t on-j (11 üecember7 1328). 
( 2) J.ÈiQ.J. : 11 Cum manifeste f:nos frater Haymo et capitulum 
generale p e r vestras patentes litteras intellexerimus et 
expresse, quod dominus de Diest et dominus J"ohannes de Ra 
chanhove mili tes --- 110:beant voluntat em fundan.di unam d omum 
---"· 



Ofschoon hiermee de weg gekend is, die er bij de 

stichthgsvoorbereidingen te Zelem gevolgd werd. is het 

niet gemakkelijk ter zake veel meer te weten te komen en 

blijven er nog verschillende duistere punten ono9p,gehel 

derd" Vooreerst wat betreft de :personen, die onmiddel 

lijk tot de stichting bijdroegen, verkeert men in onze 

kerheid over de rol van ridder Jan van Ra.chenhove. Vol 

gens een XVIe eeuwse kronielc van Diest zou deze laatste 

naast Gerard van Diest als stichter zijn opgetreden (1). 

Zonder twijfel het1ft de samensteller van het Chronicon 

:Die stense zi.ch laten leiden door het schrijven van de 
- 

prior-generaal-, die beiden als ontwerpers van het stich- 

tingsplan voorstelt. In de latere oprichtingsbrief ,,(2) komt 

Jan van Rachenhove bij de uitvoering van dit plan nergens 

ter sprake en mag men hem als dusdanig ook niet de titel 

van f'undator geven" Wellicht heeft hij het opze t van Ge 

rard van Diest enkel gesteund. Alléén Gerard en diens twee 

de echtgenote Johanna van Vlaanderen, die de f'undatiegoede 

reri aan het convent van Zelem ·schonken, dienen als eigen 

lijke stichters te worden beschouwd. 

(1) F"J.RAYI\iIJüs_;KJ:01·1-B, Chronicon Diestense, blz,406: 
"Hic L-Gerardus_.7 de virtute in vixtutem procedens --- cum 
domino Johanne de Raetshoven milite monasterium religiosi 
et de-voti o rd i.nf.s Carthusiensis in Zeelhem fundavit". 
( _2) R.A .H. 1 ]'onds Kartu-1 zers Zelem, karton 1 (1 februari 1 
1329, n.s.11, 
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Wat die vooraanstaande familie uit Diest heeft be 

zield, toen zij het plan opvatte een converrb in de nabijheid 

op te :richten, kon met Geer zekerheid wordenragegaan. Vol 

gens de oudste oorkonde wi Lûen beide echtelingen met het 

oog op het hierilamaals, zekere verdiensten verwerven en al 

zo hun zielezaligheid bevorderen (1), Dezelfde gedachte 

vindt men 'trouwens ook in de stichtingsakte geformuleerd. 

Hier hebben Gerard v an Diest en zijn echtgenote Johanna van 

Vla.anderen eeuwige persoonlijke belangen : de b ewe r k'Lng van 

hun eigen z Le Lehei L, van hun ouoe r-s en vriern::ten alsmede van 

lVlaria van Loon r eerste vrouw v an Ge r ar-d , die in 1325 · over 

leed (2). Voor de diepe vroomheid va.n de heer uit Diest 

pleiten ook de orJrichting van een kapittel in de Sint-Jans- 

kerk te Diest en da stichting van een kapel te Webbekom bij 

Halen (3). 

Toen de ge d ach+e aan een k'Lo o s t e r at Lch't Lng tot vol 

le rijpheid gekomen was ,- deed Gerard van Diest beroep op de 

(1) Ibid., kart on 1 ( 11 december, 13 ;l8): ttcum---intellexeri 
mus et expresse, quad dominus de Diest --- pro:pter suarum 
remedium animàrwn et s a'Lu't ern --- habeant voluntatem---u. 
(2) Ibid·., ka:tto11.l (1 :fe1Jrua1:i,. 1329, n.s.):11Praefa:ti nobi 
les z-èiominus de Dies-tet domina. Johanna de FlaudriaJvolen 
tes et cup i.errt e a an im i.s suis, par errtum euo rum et amicorum 
ac dominae Mariae piae memoria.e1 dominae de DiE:st sa.lubri 
ter providere,--- dederunt---". 
(3) F.J.RAYJl![AJ:!KERS, Chronicon Diestense, blz.405:11Hic 
Gerardus --- :fw,1davit o ap Lt u'Lum ecclesiae Sancti Johann1s 
Bapt.iste ud c9rlÎpos anno-sd ocri.n L 1297 in junio--,fun. d avä tque 
etiam oapellêm. cle:cicorum nostre Domina' ad vineas extra Diest 
sub parochia de Webbecom anno 132'.3---'' •. 

-·------~~-----------------------·------ -------·- ·- 
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Kartuizers. Dat zijn keuze op de Kartuizers v i e L, was mis 

schien te wijten aan de faam en de achting, die zij overal 

genoten (1). Weer bepaald moet het Kartuizerklooster op 

het Kiel te Antwerpen bij hem aanstekel:Ljk gewerkt heboen. 

Immers sedert Gerard in 1296 naast heer ven Diest ook kas 

telein van Arrt we r'pen was geworden. ( 2), vertoefde hij uit 

hoofde van die functie meermalen in de Scheldestad en was 

hij als dusdanig ook gotutge van het ontstaan en de e e r s t e 

jaren van het sint-Katha.:rins.klooster te Antwerpe:n. 

VVa.e..rin de betrekkingen van Gerard met het Kartui 

zerconvent op het Kiel bestonden, waar de prior-generaal in 

zijn schrijven onrechtstreeks op doeltt ko~ niet achter 

haald worden" He t is echter duidelijk, dat de heer van. Diest 

de prior van Sint-K:J.tha.rina op een of. andere manier op de 

hoogte van zijn plannen het~ft gebracht. Samen met de prior 

van het Kartuizerklooster te Herne hee:ft deze clan Aymon 

d'.Aosta, de prior-generaal te Grenoble, van de plannen van 

G-era.rd in kennis gesteld. 

Zoals hierboven opg·emerkt werd, gaf Aymon de 11 

december 1328 bescheid aan beide oversten" Tevreden l:iet 1);îJ 

(1) J.~.AOQUOYt I-I~t kloostEU::, te W~pdesheim en zijn invloed, 
r, blz"9 en II1blz.334. 
( 2). F .:PRIMS; Qe schiege:nis van .Antwerl?fi.:rl, boek 1, Politische 
en Economische orde1 blz.71 en blz.114. 
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hij zich uit over het tweevoudig opzet van de heer uit 

Diest: de stichting van een Kartuizerklooster op een daar 

toe geschikt terrein en de zorg voor de nodige bezittingen 

en renten (l). T·och werd Gerards voorstel niet zonder meer 

aangenomen. Eerst moe e t men nagaan in hoever zijn plannen 

konden worden aangenomen. Iiaa.rom werden beide prioren ver 

zocht zich perwoonlijk. naar Gerard te begeven om zich ter 

:plaatse van de gronden en jaa:egeldon te v~rgewissen en te 

onderzoeken of de terreinen aan het eenzaarn.heid.sideaal van 

de orde beantwoordden. Indien zij oordeelden, dat de aari 

geboden goederen in de behoeften van een volledig convent 

konden voorzien, mo ch't e'n zij die in naam van de :prior-gene 

raal aanvaarden ( 2) • 

Of G-erarc1 de commissarissen van de orde de keuze 

tussen verschillende plaatsen heeft gelaten, blijkt niet 

uit de bronnen. Hoe ook, de onontgonnen en rustige Sint 

Ja.nsberg ten zuiden van het dorp Zelem, even buiten JJiest 

--------~------- 
( 1) R .A .H. 1 1!''\)nd s Kartuizers Ze1~rri, karton 1 (11 december, 
1328) : "Cum mami:feste per vestras p atentes litteras intel 
lexerimus et expresse,quoa viri nobiles --- habeant volun 
tatem fundanài unam domum pro uno conventu de ordine nos 
tro in loco ad hoc idoneo et opportune, aedificia requi 
sita construen~i, poss~ssiones et redditus euffioientes 
dandi---11• 

( 2) Fb i.d v e uvobis p'r ae d i.o't Ls priorïbus --- committimus et 
mandamus quat enus ad d i c t o s dominos et nob i.Le s pe r s ona'l.i.t e.r 
acce d atri s et audát a eo rum .i.n't e n't i one in :praemissis vivis 
que et consideratis bonis et xeditibus ab Lp s Ls ob Lat ä.s , 
loci de serti congru:L t at e --- si vobis p Lan ar-i e e onat t teri t 
illa :posse sufficere pro una domo et pleno conventu cum ·ef 
fectu debi to --- d amue vob i.e potestatem omnia ut praedic 
tum est recipiendi et acceptancli nomine nostro ---". 

··. ·~-:---·7-.-7_~- ·-,.~-.,.•_--.,_--·--=--~-- .. -~_ 
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gelegen, he e f'f zonder twijfel een gunstige indruk op hen 

gemaakt, daar de overdracht van de stichtingsgoederen reeds 

in het begin va.n het volgende jaar plaatsgreep. 
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§ () ,: .... :O:E STICHTING Vluf IDJT CONVBNT Ei! HET BBGil'fN'EN:0 K100STBRLEVEN. 

De eigenlijke stichtingsbrief dateert van 1 februari 

1329 (N .s.). ~en ove re+aan van de gemachtigde prioren, Hen 

drik van het Kartuizerklooster van Antwerpen en Jan van Boe 

chout uit het convent van Herne, verklaarden Gerard en diens 

echtgenote akkoord te gaan met de schenkingsakte, die zij in 

het bijzijn van een notaris en van getuigen in hun slotkapel 

te Diest met hun zegel bekrachtigden. Vooreerst begiftigden 

zij de Kartuizers met vier bunder land, die gelegen waren 

in de paI'ochie Zelem tussen de paroch:i.ekerk en de wijnberg 

van de heer van Diest. Op dat stuk grond zouden de kloos 

tergebouwen verrijzen" Eovendi.en kregen zij bij de Demer 

anderhalve bunder wei.land, gelegen tussen Zelem en het ge 

hucht J.ennepe, tendele 11Haverst~pele11 en nvronabeempt11 ge 

noemd" Tot onderhoud van de kloosterlingen en ter bekosti 

ging van de b ouwwe r-ken ontvingen de Kartuizers 3-0 pond ou 

de grote to:rnoois en 40 mud graan. Die jaarrente, die van 

Gerards eerste vrouw Maria van Loon afkomstig was, kwam 

voort van de molen en 2.:ndere goederen in Herk gele- 
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gen (1). De overdracht van dit inkomen werd in 1335 door 

Maria's broeder Lodewijk, graaf van Loon en Ciney, goedge 

keurd (2). Ingaande op het verlangen van beide echtelingen 

gaf men aan het klooster de naam Sint--Jansdal (3). Spoedig 

echter werd het convent eenvoudigweg Sint-Jan genoemd.. 

---·-·------------- 
(1) Ibid., karton 1 (1 februari, 1329, n.s.):ttPraefati no 

"bilesTije3:#.rdus de J?iest et domina Johan~a de Flandria 
e Jus c~nJUJx.J ---deaeil!unt, ces_~erunt e'.' .êionaveru.nt do~a- 
t:...1 one inter v i.vo s pur~ pro11te,r~·J·, un.i. et. Ul. pura.:m el~~mo~sy-.· .... ,1F. nam , g_ua.tuor b onar-La terrae ac Lerrt La 1n un a pe t a.a 111 -,(,.,, 
dtct1:1- parochia!, inter eccl?s~.a. de Zeeitem ex una .. par-te tf·· 
et vane am praeaictorum nob'i.Lf.urá ex a.ltera, ut dictum cla.uetL 
trum in ea terra aedificetur et co11struatur. Item bonar-Lum ,", 
unum cum dj_midio bonar-Lo vel circiter prati jacen~ in :' 
principio pr-at o.rum jacentium inter Zeelhem et Ghenepe in '· 
una p e t La tendente per medium dicti prati, quod pratu;m 
partim dicitur Ha:verstopele et p ar-t im Vronabeempt, et ja- 
eet ibidem-prope Temerarn --~. Item X:G ruodios siliginis 
mensu:r a.e Diestensi. s E,t v.d.XX libras nigrorum grossorum tu- 
r onens um _.__ annuä et perpetui reditus, quo s ue que nun e 
habuerunt dioti 0011 juges jure haeredi tario' in Herke ad mo 
lendina et reditus nobilis viri domi:g.i comites hossensis 
--- ad opus·aodificattonis claust:ri praedicti et fl'atrum 
ejusdem11• 

(2) Ibid., kar·ton 1 ((6 december11335): "Nos Ludovicus, 
comes dB Los et de Chynay , no tum f acámue --- quod nos 
o e.e s Lo nem ae u d.onat Lonem --- per nobilem ê omf.num Gerardum, 
dqminurn de Diest --- ac domina.m Johannem de :E1landria ejus 
ecn jugem ---,videlicet qu ad r-ag Lrrt a modios siliginis et tri 
ginta.. ~i~raa rdgrorum grossorum bur-onenad um ----11audamus 0t rat1f1camus. tt 
(3) Ibid. ,karton 1 (1 februari, 1329, ri.s.): n quod 
claustrum vallis sanctae Johannis Baptistae voluerunt nun 
eupar ä '", 



Behalve de stichters en de orde zelf was er bij de 

stichting nog een derde instelling betrokken: het convent 

had af te rekenen met de :parochie Zèlemt onder wier rechts 

macht het nieuwe klooster ressorteerde. Hiervoor werd er 

vrij vlug een oplossing gevonden" Reeds op dezelfde dag 

dat de overdracht der stichtingsgoederen geschied was, 

stelden de commissarissen der orde zich irt verbinding met 

de pastoor van Zelem., die hun verzoek om äldaor een kloos 

ter met kerk te bouwen onmiddellijk inwilligde, Bovendien 

mochten zij alles ondernemen wat hun geschikt leek, mits 

de parochiale rechten gevrijwaard zouden blijven (1). 

Op 17 juni van. hetzelfde jaar bekrachtigde Adol:iî van 

Mark, bisschop van Luik1 deze toelating en lichtte dé rech 

ten· van de Kartuizers nader toe. Buiten het onderhoud van 

hun orderegel mochten zij hierbij de Heer dienen, een kerk, 

een klok en een kerkhof in gebruik nemen, alsook gelovigen 

kerkhof een begraafplaats könden uitkie 

opb:rengt van de :t:uneralia tendeel viel, 

opnemen, die op dit 

ze;n (2). Aan wie de 

~-- ...•• -~-----..- ......•• -- 
(1) Ibid,.;:11J?raefatus investitus dedit libere et concessit 
fra.tribus pra,edictis et fratribus elaust:ri pra.edicti plenam 
et liberam potestatem in dicta. sua par-oehf.a de Zeelhem -- 
aedificandi et construendi claustrum unum cum ecclesia et 
faciendi omnia et singula quae ad opus dicti claustri vtsa 
fuerunt oportuna, salvo\tam.en semper jure ecclesiae auae pra.e- 
dictae---". 
(2) :rbid., karton 1 (17 juni, 1329):'1:Eapropter in Christa,. 
filii carissimi,. vobis et su.ccessor:i.bus vestris concedimus 
--- perpetuis Jtemporibus mane at Ls et inibi vale at is cum 
omnibus juriJ(".et rebus vobis co-llr1tis, juxta sta.tuta et con 
auet ud Lnae =-restri ordinis, Domino f'amu'l.ar L ti habe re ecclesiam) 
campanam , cymiterium et christi fideles qui ad Lp sum euam 
sepulturam eligerint reciperen. 
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wordt niet gezegd. Wellicht kwamen deze aan de Kartuizers 

toe, waarvoor het klooster, krachtens een latere overeen 

komst, een kleine ja(;lrrente moest betalen (1). 

:Enkele dagen na. de bekrachtiging van het kerke- 

lijk verdrag door Adolf van Mark, werd op 24 ju.ni 1329, het 

pas aangelegde Kartuizerkerkhof door Herman, suffragaanbis 

schop van Luik, gewijd" Bij die gelegenheid schonk hij een 

aflaa.t van 30 dagen aan al degenen, die een mis bijwoonden 

of zouden bijwonen en aan a.1 de weldoeners een aflaat van 

40 da.gen (2).~ 

Hiermee kan de peri.ode van de besprekingen als beëin- 1 

digd worden beschouwd. Van verdere onderhandelingen m~t e 

ventuële belanghebbenden is er nergens sprake. Zelf bracht 

de Ka.:rtuizerorde de stichting niet meer in het gedrang. Im 

mers het later algemeen geworden gebruik, waarbij een nieuw 

Kartuizerconvent eerst een proeftijd moest doormaken onder 

leiding van een rector tot aan zijn officiële opname d·oor 

de orde (3), was nog niet van kracht, In de verordeningen 

(1) IbidH karton 9 (14 juli, 1458)~ 
(2) Ibid~, karton l (24 juni, 1329)ittHermannus ---.Noveri 
tis q_uod nos, anno Domini 1329 in die Beati Johannis Ba:ptis 
t ae , consecrävimue cemi terium seu atrium loci domus et con- 
ventus f:ra.trum ordinis Carthusiensis, siti in paroehia de 
Zeelhem juxta Diest, conferentes et concedentes omnibus vere 
poenitentibus qui in missis in dicto loco intererunt aut in 
terf'uerunt totiens quotiens XXX dies; qui vez-o f:ra.tribus di,e 
tis manus p®rrexerint ..,.,.._ totiens quo+f.ens XL dies ••• ". 
~3) H.J •. J. SCHOLT1~NS t .De Kartuizers bij Sto Geertruidenberg, 
in y., XVIII (194lJ, blz.36. 
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van de prioX" .•.. genernal ie Gr n,rgena sprake van een. r\:'1ctor; 

wel moesten de CH:>rnmiso-nlc'iamm trt Zelem alsmede ta Geü:ea.r:1-rd e 

b~rgen, waar lïe.n Gbeylil1e, :raadshoer van de g:t"~if' van Vlaat1- 

èleren, gelijkaardige etiohtingaplannen koee-terde, na de aan 
neruing van de gO(:H'lfllren een prior oe.netellen (l). In andere 

ongeveer gelijkt:tjdig f§énttehte ltlooatera. ala te An:twer1,.en 

(2) en te Herne (;:i}, zijn or trouwens evenmin reo'toron be 

kend. Ook g~gevc11s bëtre:r.'fendo de il'leorpo:ra'tie door de o:rcle 

~ijn er te gelûm, noc-h in voornoew1e co.nventen voorhaX1d~~1'.!. 

Zoals weer u1t de Vt)ore<:hri:ften van de prior...-generaal blijkt . . J 

geechi.edde d~ QPllflf!lé van Bint •.. Jan wellicht biJ dè aanvaaraing 
van 4e goederen doór de twee gevolmaehtigde p:rio:ren (4). 

Kort mi de :plechtig& overd:rn.cht van de etiohtinga 

goederen, in februari 1329, ging. men op de Sint....Janaberg 

aan het werk .• 

{1~ R .A .R., J!~n!ht Xa.rtuize:i:-a Zelertt, karton l (ll decEimbe:r !. l:?2U) 
_ t •i1,amua vobie ..• _.,. rauetoritatem inati tu.andi pr:torea in domibus 
de qu1b,us :t'i t mentio num a Vob-i.e reoeptaa tuerint.-« * 
( 2) B,::Oh~ VAUX t 51. c 11 ; blz i36·•·J7 ,.. 
(';Il;) E· 1· • nr...,.-r-i:a 1o.1 ,. '.« ,··4 ,,, · .,. "~,111.1.1~, o•c.•1.1·.Z,ë,;-,:·.;., 

(4) R.A.R0. Fon<ls J,a,rtuir.e:rte ,Zelem.1. karton l (11 december I l:S2$) t"...._ai vobis :p!.e:nar1'.e Qontrt1tarit ille, Z. bcna 7 posat 
suf!icere _. ...• r-tuctoritrrte, quti supra, da.mus voiie potestotern 
omnia ut prnediotum oet: :re,c;ipie.nd.Let eeoept~mdi nomi:no 
ttoatro--"• 
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Tot de eerste werkzaamheden behoorden voorzeker de 

kloosterbouw; welke op het grootst geschonken. terrein van 

de heer uit ]i·est werd opgetrokken (1). Of'schoon hierover 

weinig geweten is;: bewijst het schrijven van de bisschop 

van Luik, dat het convent in juni van hetzelfde jaar in 

aanbouw was (2). Daa.r ae prior en de eerste monniken toen 

reeds te Zelem vertoefden (3), waren er t=eeri zonder twij 

fel al enkele cellen in gebruik. Ook moet-er al een kapel 

voor handen geweest zijn (4). 
Wanneer en vanwaar de eerste monniken kwamen , is niet 

met zekerheid te zeggen. Indien dé instructies van de prior-1 

generaal echter opgevolgd werden" hebben de commissarissen 

----------------""""9 
- . ttuO,i l:r 

( 1) C fr • infr a Hf st • I ~noo't 1 $ •. 
(2) R.A.H"' Fonds Kartuizel"$ Zelem, kar"t€on l (17 jttni,1329) 
:"---vobis et sucoessoribus vestris concedirn.us, q_uod in loco 
in quo ---- habitationem vestram const:ruere incepistis ,perpe 
tuis temporibus mrurnatis----11" 
(i) Ibid.s"Adulphus, Dei gratia ep i.e copua -!'eligiosis viris, 
priori et conventui sancti Johannis Baptistae ---". 
(4,) De uitlatingen over het toekennen van aflaten bij het 
bijwonen der mis, welke een kapel veronderstelt1 houàen 
anders geen steek. Cfr, R.A.H., Fonds Kartuizers Zelém, 
Kartou,1 (24 juni, 1329):"---conferentes---omnibus vere 
paeniten:tibus, gui :ln miE;Jsis in dioto loco .. intererunt aut 
inter:fuerunt __ d .De ve1·de:re uitbouw van die kloosterbouw 
ontsnapt ons omzeggens geheel. Enkel.e uitlatingen tonen 
aan dat de kloosterbouw grotendeels afhankelijk bleef van 
het toevallige inkomen. De afwerking van de gebouwen noch 
tans zou meer dan een eeuw în beslag nemen. 
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der orde kort na de aa.nnem:ing van de fundatiegronden en 

-renten een prior aangesteld (1). In juni 1329:was hij zeker 

in functie ( 2). Ofsch;on hij nog niet bij naam wordt ge 

noemd, heeft men hier waarschijnlijk te doen met Jan van 

Meldert, die in het begin van 1331 a.an het hoof'd van het 

klooster te Zelem stond (3). Trouwens hij was wel de ge 

schikte persoon om af' te rekenen met de moeilijkheden, waar 

mee een jonge kloosterstichting gewoonlijk te kampen heeft. 

Hij fungeerde immers reeds als tweede prior te Herne in 

1317 (4) en heeft nadien waa.rschij:nlijk ook als prior het 

klooster te .Antwerpen door zijn moeilijke beginperiode heen i 

geholpen (5). Voortgaande op dezelfde verordeningen moet hij 

in overleg met de oom.missa.rissen Zelem met monniken·uit ver 

schillende andere kloosters der orde bevolkt hebben (6) •• Over 

die monniken is niets geweten; ook hun herkomst blijft in 

het du La't e r , Wellicht hebben de nabijgelegen kloosters te 

Herne en te Brugge, die al meer dan 20 jaar bestonden, enige 

monniken afgestaan, 

---· .•... ---------·----·--- 
(1) R"A.H,;Fonds Kartuizers Zelem, karton 1 (11 decemberil3~8): 
"Tiamus vobis ---auctorita.tem instituendi I?riores in domibus 
de quibus fit mentio---n" 

~.~½, 
( 2) Cfr. infra Hfst, I, noot~. 
(3) R.;A.H.t Fonds Kartuizers Zelem; karton 1 (24 februari,. 
13 31 , .n • s • J , 
( 4) :E .L.AMALLB, .Q..:.Ç_-,blz .182. 
(45) H.DELVAUX, 2..!.Q• ,.blz.102. 
(6) R.A.HqFonds Kartuizers Zelem, karton 1(11 december,1328): 
ttQui priores ---:possint vocare in isto exordia secum aliquos 
monachos de domibus ordinis nostri ft. 
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Geleidelijk werden ook de nodige zorgen aan het 

kloosterbudget besteed. Spijts de verordeningen van de 

Grande Chartreuse was de begindotatie voor 13 monniken 

niet toereikend.Zoals hieronder aangetoond wordt, duurde 

het verschillende decennia eer Zelem een voldoende jaar 

rente voor een volledig converrt bereiken zou" 
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TWEEDE HOOFDSTUK: VESTIGING 1~N GROlU VAN HE.i: DOMEIN • 

~· . ~-tA=--=~-- ·===··· -· -~=- ~-- --- ------~-:.· --m-~~~- n · ~::--~-- --~~4+ 

Van het begin af stond de kloosterekonomie te Zelem 

in het teken van de armoede en het eenzaamheidsideaal der 

orde. Zowel om de armoede te bewaren als om de uithuizig 

heid te voorkomen werden er slechts een bepaald aan.tal mon 

niken toegelaten, die van de opbrengst van de fundatiegoe 

deren moesten kunnen bestaan (1). 

Deze stelregel was niet nieuw. Hij werd reeds door 

Guigo, de vijfde· prior van de Grande Chartreuse, in zijn 

Consuetudinea uitgewerkt. De middelen, die bij de verwezen-· 

lijking van dit plan dienden aangewend, werden echter na 

enkele eeuwen gewijzigd. Zo verloor het inkomen, dat vo1- 

gens Guigo slechts door de eigen arbeid van 16 lekebroeders 

(2) kon verzekerd worden" zijn oorspronkelijke betekenis. 

Tal van goederen werden immers in de XVe eeuw te Zelem 

ve_rpacht, waardoor het aantal couversen en donaten aanzien 

lijk verminderde (3), Ook de gi:ften, waarop overeenkomstig 

(1) Die gedachte vindt men reeds geformuleerd in de voor 
schriften van de prior-generaal bij de nieuwe stichting te 
Zelem~ Cfr ~R .s: .H •. ~ Fonds. Kart\JJ.zers Zelem, karton 1 (11 de- 
cember, 1328,n.s.J, passim. . 
(2) A. DE MEY:CR-J .M.DE Sl\iIBT, Guigo1s "Consuetudines11 

•. van de 
eerste Kart.uizers, in Mededelingen van de kon. Vl.Akadernie 
voor Wetenschappent Klasse der Letteren, XIXI (1951), blz. 
38-51; GUIGO, Consuetudines ~ LXXVIII~ 
(3) Het aantal 1ekebroeders te Zelem bedroeg nooit meer dan 
zes. 
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de Consuetudines niet mocht worden geateund (l), bleven 

geheel de XIVe eeuw vrijwel de enige bron van inkomsten; 

zij namen in de volgende eeuw nog aanmerkelijk toe" 

Wel bleef het verbod van kracht goederen buiten be 

paalde grenzen te verwerven. Even voor 1428 werd alzo een 

verzoek van het Sint-Jansconvent om de termini -possessionum 

te QVerleggen door het generaal-kapittel van de hand gewe ... 

zen. Bovendien verplichtte het kapittel het ~int-Janscon ... 

vent ertoe binnen de twee jaar al zijn bezittingen buiten 

de vastgestelde grenzen\te verköpen en met de opbrengst ervan 

andere goederen aan te schaffen ( 2). Weinig la.ter richtte 

het klooster een gelijkaardig verzoek tot de Grande Char 

trause, die nu de visitatoren der provincie met het 6nderzoek 

belastte (3). Na herhaald aandringen werd het de Kartuizers 

in 1448 vergund, de vroegere bezitsgrenzen, die voorheen 12 

mijlen beliepen, met 10 mijlen ten overste.an van het kloos 

ter uit te breiden (4). 

(ï>~c;;:-i~r;;~~ot ~. 
. ~ 

(2) C .c .G· •. 1428 :l'Licentj.a vero dil~ionis terminorum cu tus 
eopiam. vidimus, quoniam minus larga est, annullamus, inju 
gentes eis guod possessiones et redditus contra :f'ormarn sta~ 
tutorum prete:xtu huius licentiae vendant in:f'ra biennium 
et pecuniam ipsam. convertant legitime in alios redditus •.• n. 

(3) c ,c;o •. 1429: "De decimis et paacut s extra terrninos reti 
nentibus, pro quf.bue e cr-Lburrt , stent judicio visitatoris11• 

(4) F.J.RAYMAEKERS, Historische Oogslag op het voormalige 
Kartuizersklooster te Zeelhem, blz. 50, noot l: rt sufficien- 
tes intelleximus --- vObis termini poE~sessiones aequ Lr-endä a 
procuratoribus vestris tantum ad 12 leuca.s fuerunt assignati, 
quod tarnen pz-op t e r ordina.tionem. qu and arn redenrptionis brevi 
ter ---,assignamus ut videlicet ad 20 Leuoas seu 22 ad p Lus 
a. ville de Diest et de Halen inter quae d omua vestra est 
si tuata, se ext end arrb -- ... 11• 
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De stichtingsgoederent die Gerard van :Diest aan 

het nieuwe klooster te Zelem schonk, waren niet bijster 

groot. Daar de eerste monniken zelf niets vermochten, waren 

zij voor de uitbreiding van. hun vrij geringe dotatie aanvan 

kelijk uitsluitend aangewezen op giften, die in de loop 

van de XIVe eeuw :i.n aantal toenamen. Dank zij een betere 

organisatie van hun goederen, gebaseerd op de centralisa 

tie van de verspreide bezittingen in de- heerlijkheid Zelk, 

bereikte het klooster in de XVe eeuw een zekere welstand. 

Tegelijkertijd bleven de lekengiften en monnikendotaties 

toestromen, zodat het aantal kloosterlingen ook geleide- 

lijk kon toenemen zonder dat de financiële toestand van 

het convent e~onder leed. 
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§ 1. DE FUNDATIE-- EN SCHENKINGSGmmEREN IN :DE XIVe EEmv, 

De fundatiegoederen, door Gerard van Diest aan de 

nieuwe stichting geschonken, vormden de grondslag van de 

latere ekonomische ontwikkeling. Door de overdracht ervan 

waren de Kartuizers gro:ndheer geworden va.n vijf en een 

halve bunder land, wat 7 ha~18 a vertegenwoordigde (1) 

en hadden zij zich eveneens een jaarrente van 40 mud graan 

en 30 pond oude grote tornoois verzekerd (2). 

Uit de schenkingsakte blijkt niet, of die schenking 

volstond om in het onderhoud van de eerste monniken te voor- 1 

zien" Ongetwijfeld was ze atinmerkelijk kleiner dan de stich 

tingsdotatie van andere Kartuizerconventen zoals te Geer 

truidenberg (3) en te Roermond (4), die gelijktijdig en i:p 

dezelfde omstandigheden tot stand kwamen. De waarde van de 

schenking blijkt echter duidelijk, als m€.ln ze vergelijkk;: 

met de nodige bestaansgelden van de .Antwerpse Kartuizers, 

die reeds bij de stiohting op 200 pond oude grote tornoois 

-------·-- ..•... __ _,__ _ 
(1) :Bij de overzetting van de oude akke rmat en werden volgen 
de werken,gebezigd" P .V.AN LANTSCHOOT; De oude akkermaten der 
rovinoiën West-en Oost 'Vlaanderen Antwer·en- Limbur en 
rabant, blz.l 3-1 6; D"DUBOis, Ret oude Diest, blz.51-53 

en R.VAN WEDDINGJ<]N, Oude maten e11 gewichten eertijds te :D.iest 
en omstreken in gebruik, in Jaarboek van de Dieste:rse kunst- 
kring, blz"59-60. ten.,.301 

(2) Cfr. ,infra H:t:st. I-;rïîoot 1. 
(3) H.J~J.SCHOLTENS, ne Kartuizers bi St,Gei;ntruidenbe:r ,VV\, 

~ B • B • ; XVIII ( 19 41 , b z· • 3 5 • . . 
(4) IDEM, Het Roermondse Kartuizeroonvent vó6r de zestiende 
eeuw in ;p .s .H • .A.L., blz .191. · ---- ' ... 
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per jaar werd vastgesteld (1). Blijkbaar werd zulk inkomen 

te Zelem vooralsnog niet bereikt" Immers.de jaarrente van 30 

pond, die ui tterraard al maar een zevende van deze best aans 

rente vertegenwoordigde, moest krachtens de overdrachtabepa 

_lingen van de heer van Diest in het begin nog ten dele aan 

de bekostiging van de kloostergebouwen besteed worden (2). 

Ook de jaarrente in gra.an was niet bijster groot, want enke 

le decennia la-ter ha.d het convent.150 mud yoor 10 klooster 

lingen nodig ( 3). Dit wijst erop dat de dotatie van 40 mud 

graan ternauwernood in de broodbehoefte van 3 monniken voor 

zag. Tenslotte werd een groot gedeelte van de geschonken 

gronden voor de.kloostergebouwen voorbehouden, zodat de be 

bouwbaxe oppervlakte aanzienlijk werd beperkt. 

:Dat de geschonken goederen, spijts de verordening 

van de Grande Chartreuse, dan ook niet volstonden, mag ons 

niet verwonderen. Ook Herne en in het bijzonder Antwerpen 

konden het met de begindotatie niet stellen en hadden ver 

scheiden jaren met finantiële moeilijkheden te kampen (4). 

----· .,... ....•• _,.... ,,_,_ 

(1) RIJKS.ARGHIEl!' .A1:fTWEI-{}>El~,. Fonds Kartuizers Antwerpen, nr 14, 
fo1.7., ' 
( 2) R .A.H. ,. Jfonds Kartuizers Zelem, karton 1 (1 februari, 
1329.11.$.): "Item 40 modios siliginis et 30 librq_s nigrorum 
grossorum tu.ronensium ..,. __ ad opus aedi:fi.ca.tionis claustri 
praedicti et fratrum eiusdem •• , n. 
( ) ' ~~ 3 Cfr. sti~ra, (f10ot1. 
(4) Cfr. respectievelijk B1 .LAMALLE, Chronigue de 1a Chartreuse 
de la cha elle à Hérin.nes-1es .•. En · ien, blz .8 e n' H.:OELVAUX, 
Ie t Kar uizerklooster nsi:n.t. Katharina11 op het Kiel bij 
An.twe:rpen, blz ~ 53-5.7. 
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Zó is het te verklaren waarom de .G,tatuten van 1368 het 

noodzakelijk achtten de nieuwe kloosters aan een scherpere 

controle te onderwerpen. Tiaa.rdoor hoopten zij aan de mis 

bruiken in onvoldoende begiftigde nieuwe kloosters paal en 

perk te stellen(?)~ 

Aanvankelijk waren àe eerste monniken genoodzaakt 

hun kleine dotatie aan te vullen. Het ligt voor de hand 

dat die aanvulling enkel door nieuwe schenkingen tot stand 

kon komen, Daarom deden ae kloosterlingen al onmiddellijk 

beroep op de bisschop van Luik. De z e kwam echter zelf niet 

tussenbeide, maar vaardigde in juni 1329 een besluit uit; 

waarbij al de weldoeners op een a:fla.at van 40 dagen re,cht 

kregen (2). 

In de twee volgende decennia kwamen de monniken niet- 

temin slechts een tweetal geakteerde giften toe •. Een eerste 

was de schenking van 3 dagwand (97 a"81 cao) akkergrond 

(3) en een jaarrente van 15 pond zwarte.tornoois in 1331 

door Stas van de Boomgaard tot oprichting van een altaar in 

_ _..._~---·-._.'--·""'·---~ 
(1) s.tatuta nova; II, o(V: tt---et qu i.a ex levi et indisere 
ta receptione domarum nova.rum, minus sufticienter data.rum 
et edif'iciis necessariis oarentium., multa scandalia evene 
rint --- , statuimus ut nulla domus recipis.tur nisi prius 
pro suetentatj_one prioris et duodecim monachorum ac pro 
aliis óneribus, neceesariis redditibus vel possessionibus 
assigna.t is •.. --11• 

(2) R.A.H., Fonds Kartuizers Zelem, k'arton l (24 jun1,,l329, 
n. fJ.): n.., __ et--- qui vero fratribus dictis m anua porre:x:e- 
rint _ ... _totiens quo-tiens XL dies---". 
(3) R.A"H., Fgnds Ka.rtu-izers Zelem, karton 1 (24 f'ebruari,1331,] 

, N "s.): "Eustacius de Pomerio ---dedi t nobis in· pur a ele1nosi- . 
- na 3 jurna.lia terrae ar-ab'i.Li s site in Zeelhem---~ · 
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de kloosterkapel (1). Zeven jaar later schonken Libert van 

Zurpel en diens echtgenote het con'V'ent een halve bunder 

(65 a.20 ca.) grond en een gouden regaal op een huis te 

Halen, (1) • 

Deze enkele gi~ten leverden blijkbaar nog niet het 

verhoopte resultaat op. Immers to en ke Lae r Kar e L IV van Lu 

xemburg in 1357 het klooster van alle belastingen ontsloeg? 

beschouwde hij Zelem nog a.l.s karig begift~gd. Al de tot dus 

ver verleende dotaties volstonden ternauwernood voor de ze 

ven koorreligieuzen, die het convent toen telde. Daarom 

veroorloofde Karel IV de Ka:ctn:s.zers hun jaarlijks inkom.en 

met 6 pond oude grote tornoois op te drijven~ Dit inkomen 

ken dan stelselmatig vermeerderd worden, totdat men.een vol 

ledig convent van 13 monniken zou bereikt hebben (3). 
...., __ ._, ......,._ ..,_ 
(1) F .J .RAilTAEK.ERS, ~ .• , b Lz "19. 
(2) R~A.H •. , Fonds Kartuizers Z~lem, k_e,r~on 1. (2.5 juni, l~.3~) t 1 
tt---Libertus de c§Urpele et d omd ce L'La Elisabeth ejus conJupx 
---donaverunt ---praedictis religiosis - .... -dim.idium bonarium 

.. t~rre arabil:î.s---sit\lm in territorio de,, .Zeelhem---. Item 
/~~-" rj,gal. em u:num. aureum ann .. ui -. habendum.fo _ . ra.esorip. tos reli- 
f glosos ad d omum Johannis Goutsmet 111 Ifaïen ..., __ n. 

-~.· 
('3) R;,A.B .. , Fonds Kartuizers Zelem, cartular,, nr 15, fol.78r.; 
"decernimus et statuimus ut dicti tratres ·ie Zeelhem - .... - 
a.b. om.ni e xac't i.cne subsidii1 steure et oner lum :permittantur. 
Quia fratres dictae domus in Zeelhem, p aue s et exiguis dota 
ti adhuc redditibus• completµm sive solitum sui ordinis nu 
merum in professis non valent procurare person:i$ sed diffi- 
eu Lt e r septenal"iv..m dunrt axaf fratrum haberrt numer-um professo-. 
ru1p, concedimus - ...• 1xt eert os pe r'pe t uo s redditu:s cum summa 
sex librarurn grossorum thuronensium---com:para.re et perpetuo 
valeant applicare ad hoc ut debi tum ac consuetum tredecim 
personarum---11• 
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In de loop van de XIVe eeuw namen de giften in aantal 

toe, zodat het grondbezit van het klooster zich te Zelem vrij 

aanzienlijk uitbreidde. Achtereenvolgens doteerden Arnold 

van Vo sho Len, G-ertrude Aernts, convers Hendrik Conrad van 

Zurpel en Jan van Vosholen het convent met anderhalve dag 

wand (48 a.90 ca.) grond (l)~ 3 zil (± 1 ha) beemd (2), een 

vierde bunder (32 a.60 c a , ) weiland (3) en 2 terreinen (4). 

In het laatste decennium vielen de communiteit ook enige 

percelen bos te beurt ( 5). Enke Le kleinere akkeraanwinsten 

te Zelk ,·Tienen en Zichem waren van minder belang ( 6). 

------- .•..... ·---------- 
(l)"R"A,H., 1t1.9..i-;ids Kartuizer'sZelem1 cartular;- nr 161 f:ol.87r'.: 
11Arnoldus de Vosholen dedit nobis quandam petiam terre ara 
bilis ---si tam supra. montem vulgariter nuncupa'sam st·eenberch 
unum jurnale cum dimidj_o vel circiter si tas in Zeelhem---11• 

~ 
(2) R.A"H., Fonds Ka,rtuizers Zelem, karton l (10 juni,1375): 
1tGertrude Aerns=ti heeft overgegeven .in erfdomme de Cb.artroe 
sen van Zeelhem de twee gedeelten van senen beemde die te 
gadere houdende es 3 zille .•. -gelegen in Zeelhem---11• 

(3) R.A.H., Fonds Kartuizers Zelem, cartular. nr 15, fol"l9r: 
nnictus frater Henricus Conrardi de Surpele·conversus -- 
legavit ---ad opus dictorum religlosorum prioris et conven 
tus de Zeelhem pz-ope Diest quar t am partem urri.us bo::n,arii pra 
ti -.si tam ---in Zeelhem---11 • 

. --, 
(4) R.A.H., Fonds Kartuizers Zelem, karton 2(7 juni, 1397)~ 
11Johannes de Vosholen ---dedit ad opus ejusdem domus dua.s 
petias in territorio de Zeelhem---"· 
r5) R.A.H., :Ponas Kartuizers Zelem, karton 1 (19 september, 
1392) en kaxton 2 (7 juni, 1397) • - 

. (6) Cfr. respectievelijk, lLA.H., Fonds Kartuizers Zelem-1, 
car-bu Lar-, nr 14, fol.121-12.2, fol.172 v. en :fol.182 v. 
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' 

Naast de geschonken gronden konden de Kartuizers ook 

rekenen op erfrenten~ :Een belangrijke gift van die aard was 

de overdracht in 1370 van een rente van 60 stuivers en 5 

pond oude grote tornoois door Juliana van Score, begijn in 

het begijnhof te Tienen, op goederen in Tienen, Hoeleden en 

Grimde (1). In natura werd het convent in 1391 orfgenaam 

van 1 aam rode wijn op een zil land te Diest ('ZI) e n vijf 

jaar later kreeg het testamentair van Elisg,beth van Arendonk 

?mud roggen erfpacht (3)., 

De geleidelijke schenkingen van deze gronden en ren 

ten brachten het klooster circa. 1405 tot de volgende vast 

stelling" Het globaal jàarlijks inkomen aan giften in het 

hertogdom Brabant en het prinsbisdom Luik lag iets onder 300 

gulden. Bovendien leverden de pas ve rwcrven hofsteden genoeg 

graan op om in de behoeften van het klooster t-e voorzien" 

De dageli.jkse armenzorg dreef hun uitgaven echter aanme rke .... 

lijk op, zodat man buiten de lekebroedere en de arbeiders' 

slechts een tiental mormd.ken kon onderhouden" Daar de ge- 

bouwen op heel wat meer monniken berekend waren zag het 

- --------~----...:..-.-,. 
(1) R.A.H .. , Fonds Ka.rtu::Lzers Zelem, cartular. nr 14, fol.172v.: 
11Juliaua de ffocre, ---beguina b8ghinarij. Ehenènsis 1 re linqui t 1 
nobis XL solidos ad et super unam maïmionem sitam ---in The- ' 
nis ... --.Item V grossos veteres ad et super unam mansionem 
s:ttam in Holede-.--. Item XX solidos ad et super àrtum si- 
tum in Grimde---"• ' 
(2) R.A.H., Jfonds Kartuize:es Zelem, karton 1(19 maart,1391)9 
(3) A"1L.M" Fonds Kartuizi;nss, liasse Losse s't ukke n t "Mu 
lier Elysabeth de Arendonclc de dit in pur a eelemos~., no bis 
---tres modios siliginis ----u:rrnm modium-siliginis, .... ..:- unum 
modium siliginis ---et---duos modios siliginis pe r pet ue :pac 
tionis". 
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klooster zich genoodzaakt opnieuw op weldoêners beroep te 

doen (1). 

Uit de bovengenoemde oproep, waarin het inkomen van 

het convent zeker zo laag mogelijk werd aangegeven, blijkt 

dat de materiële toestand van Zelem er intussen heel wat op 

verbeterd was" Alléén de 300 gulden reeds kwamen overeen met 

de 200 pond oude grote tornoois, die bij de stichting van 

Antwerpen als bestaansvereiste was vastgesteld (2). Men mag 

dan ook aannemen dat de inkomsten van het klooster bij de 
eeuwwisseling reeds voor het onderhoud van een volledig con- 

vent toereikend waren. 

___ ...,_ __ ...,_·-~------ 

/l ' l 

(1) R.A.R.1 Fonds Kartuizers Zelem, car+ut.ar , nr 16, ··fol.78r.,: 
"---Interim taxnen amicorum et adventantium fratrum benefi- 
cia ---no·bis redditus obveneru:nt que tam in :patria Leodien- ? 
sis quam in Br'abantri a 300 florenos annue non toties .. att.tn- i' 
glln't;. Acqu:l.si v.i.mue etiam ag:ros aliquot et colonias"''Qiîid;·l;uor, 
ex qu Lbus ne ce as ar Lam slliginem,. quantium conve ntruä suffi- 
ci t, habemus, unde et pauca grana vendimue; eum rarissime 150 
moclios a.nnue inde habemus---.Sciandum etiam gravari con:ven- 
tum multitudine adventantium qu.a.ttdie paupe r um qu Lbus libE;Jn- 
ter imnartimur a deo nobis collata---.Addo ultra familiam et 
neoessa.rios operarios quos ad agr'or-um eultum habemus non pos 
se e;x: proventibus ordinariis alimentarif ultra 10 reltgiosos 
quoa modo habemua , ~m:ig_ue locus sit plurium susl.li-~i.i,pni. ,.Joe,,, 
valde idoneus---religiosorum rogamus et observamus ut ali- / , 
quis d.ignetur suis celsitudinibus intimare et pro ncb i.s in- j'ti,,.)\ ,, 
tercedere-.,..-n. 

(2) Uit de formulering van de stichtingedota.tie, die in het 
begin vat deze oproepingsbrief herhaald wordt, valt op te 
merken dat de 30 pond oude grote tornoois nu voorgesteld . 
wordt door 45 gulden. Hieruit volgt dan ook dat de 2CO pond 
oude grote tornoois in de XVe eeuw een waarde vertegenwoor 
digde van 300 gulden. 
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. § 2 /> DE V.Efil[BERDERING VAl:.J DE INKOMSTEN IN DE xve EEUW. 

Dank zij de aanwinst en een betere organisatie van hun 

goederen in de vori.ge eeuw verworven, konden de Kartuizers in 

het begin der XVe eeuw overgaan ·tot de aankoop van gro:ndén, 

die in de onmiddellijke nabijheid van het klooster la.gen en 

dus gemakkelijk te beheren war-e o , :Gen gedeelte van die grond 

bewerkten, zij zelf, de rest, in tegenstelling met wa.t in 

de vorige eeuw gebeurde, werd verpacht. Dé lekengiften en 

monnikendotaties, die in de loop van de jaren sterk aangroei 

den, wer'd e n niet over het hoofd gezien en deden de in.komsten 

van het klooster nog aanzienlijk toenemen. 

A. De aanwinst van de heerlijkheid Zelk . 

In de eerste jaren van de XVe eeuw streefden de Kar 

tuizers ernaar hun grondbezit in het dorpje Zeik, dat ten 

Zuiden van het Sint-Jansklooster gelegen is, systematisch 

uit te breiden. De reden hiervoor is wel in de Kartuizer 

statut en zelf te zoeken, à.ie immers elk grondbezit bui ten 

bepaalde grenzen verboden .. :Da.ar een aantal gronden, die het 

klooster in de xrve eeuw had verworven, niet binnen de voor 

geschreven grenzen lagen, was het convent genoodzaald, wel 

licht door toedoen van de Grande Chartreuse, zoals het· zich 

later voordeed deze bezittingen te ruilen voor gronden, die 
I 



in de nab:Ljheió van het klooster ge,legen waren (l) •. Zalk was 

hi,1rtoe wel de meoet geach:tkte pl~aats.., Zeker omd atr die pa 

r-ocn Lo slechts een steenworp van het klooster verwijde:rd 

was; waarochij.nlijker, omd,at Zelk tot he·t hertogdom Brabant 

bahoor-de , waar do Kartu:Lze:rorde steeds een bijzondere steun 

ondervond. In dit ve rband kon men enkele kostbare tegemoet 

komingen f,ar1voc1·f.m, wa.aronver de vrijstelling van vervoer 

belasting en de sanct:ies tegen schulds:naara, die hertogin 

J ohanna reeds 

In het begin vnn de XVe eeuw behoorde Zelk in gedeeld; 

be.1:ü t aan het krrp it:to1 'van Lu i.k, ridder He·nd:rik van He.nat, 

F~l.lips van Bürg, Adriaan van Zelk en Pieter van Lon~erzeel" 

:De EH):rste · grote grondaru1winate:o in voornoemde paro .... 

chie boekten de Ka:ctuizérs in 1401. In ruil voor bun bezit 

tj.ngen in de Pllrochic Binderveld, met daarenboven een. jaarlijk 

se reute van. vi<,:r..' schepel .... ,Vijf va.ten graan op .bezittingen 

ili !Tiel, ontvingen d e monniken al de goederen, welke be·t 

R,~,1>1 
( 1) C fr. inf-r·n·, noot ~. 

(2}lI./\.H~, 'Fonds Ka.rttüzers :::;elern., karton 1 (>4 septembf,r, 
1358); "---hebben wij.den selven broederen gegeven -- 
tollen vrij te varen ende te keren ---mii, allo horen goede" 
horen cloester ende horen noetdorts---. Voirt aoe willen 
wij ende bevelen 01wse:n X'ich"t.H3X'.EH1 ende ambachtsluden voira. 
dat sy de:n broederen ut:richtinga doen van allen den ghonen 
die hen scult- rtn.r~e chij:s co t rne of püoht oculdich sijn ~~ 
ende de,t sy die sculdare bedwingen te betalen sonde:r merren 
ende aonoer ander bevel van ons daer af te hebben, ar:raate 
rende der acuLdeneu goet of ludra selfs lijf houden totter 
ti jt dat sij hen ge:noeoh geclae;n ae l.en hebben-----11• 

:· __ '. ·- ·.- .,-- ·. :- , .· -- ~- ·. - _,--· .. _._ .r '-· ~._,--,,.· .:...: "'" · 
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kapittel in Zelk be zaf .• )Naast 9 bunder (11 ha.73 a.74 ca:) 

akkerland en 4 bunder (5 ha. 21a, 66ca.), 21 z i.L C± 7 ha .. ) 
braakliggende grond werden zij hierbij r-e chbmat t.ge bezitters 

· van 3 bunder (3 ha, 91 a.25 ca , ) ,8 zil (+ 2 ha..66 a..) weide 

alsook van 9 bunder (11 ha. 73 a. 74 c a.}, 7 ztl C.:t. 2 ha. 

33 a.) bos (1) .. 

Twee j aar la.ter droeg Filips van Berg met toelating 

van Johanna van Br-abarrt zijn goederen in Zelk over aan ~-5int 

Jan voor een aantal landerijen in Mopertingen. De Kartuizers 

kregen een halve bunder (65 a.20 oa.), 21 zil (± 7 ha.) 

land, tweederde bund e r .f.86 a. 94 ca.), 1 zil (± 33 a.) weide 

en 4 hunder (5 ha,21 a.66 ca.)16 zil C± 2 ha.) bos (2). 

Een groot gedeelte van de heerlijkheid ka:kten .de mon 

niken in maar t 1404 van riddeX' Hendrik van Ranst. D"e koop 
omvatte 11 en ee:n halve bund ar (14- ha. 99 a. ?f-3 ca.o), 39 .zil 

(± 13 ha.) land, 3 beemden en 7 en een halve bun.dor (9ha. 

79 a" 11 ca..) vrniland alsmede 7 bunder ( 9 ha. 12 a. 91 ca ,') 

bos (3). De :prijs werd vastgesteld op 5000 Hollandse gulden, 

waa.rva.n Hendrik van Ranat naast een epraatje van 70 gulden 
. , . 

2000 gulden en zijn schoonbroeders Raes van lVIalayne- en Jan 

van Aa ~eder l800·gulden toegewezen kregen (4) •. Beide laat 

at en ontvingen de opbrengst van de verkoop in 1405 ( 5). 

(1) R.A.H.,Fands Kartuizers 1/ielem1cartular.nr 14,fal.19-;?3., 
(2) R • .A.H., ~onds Ka.rtuj_zeri:::: Zelemicartu1ar.nr.141fol.51 •.. 55. 
(3) R.A.H., FogQ_s Kartuizers Zelen~,karton 3(11 maart,1404). 
(4) :R.A.H.;Ponds Kartuizers Zelem,cari;ular,nr 14,fol.65 ..•. 66. 
(5) R •. A"H.,Ji1onds KartuizeTs Zelem. c ar t.u La.r crrr 14,:t'ol.95, 
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Hendrik van Ranst werd in 1407 volledig afbetaald (1). 

In hetzelfde jaar kochten zij aldaar voor 300 gulden 

van Peter van Londe r ae e'L l bunder (1 ha.30 a.41 ca.),6 dag 

wand (1 ha.95 a.61 ca.) land en 12 bunder (15 ha. 64 a. 98 

ca.); 26 dagwand (8 ha. 47 a. 70 ca.) be$ (2). 

De riddeJ:·s Adriaan en Goeswijn van Zelk verkochten 

aan het klooster 2 jaar Lat e r 1 bunder (1 ha , 30 a" 41 e a, }, 

12 zil C± 4 h a, ) en 227 roede i74 a.) land. alsook 3 bunder 

(3 ha. 91 a. 25ca.) 6 zil C± 2ha.) bos, eveneens voor 300 

gulden (3). 

Door enkele kleinere aa1~open breidden de Kartuizers 

hun grondbezit te Zelk nog uit. Dit bezorgde voor het Qerste 

decennium de volgende lijst: 

Kapittel van Luik 1401,1402~1403, 7 bunder(9 ha.12a.9l ca.); 

Willem van der Vvouwer 

Goeswijn van Yseren 

1402 

1402 

2 zil C:t 66 a.); 

n Vlaanhof 11; 

Wouter Wqnnemakers 1403 

Lijsbet Stekelinx 1404 

3 zil (+ 1 ha.); - 
1 zil C;t 63 a.); 

Hendrik van Honsem 1407 2 en een halve zilli C±92a.50ca.) 

--:------·------------ 
(1) R • .A .H. ,1fonds Kartuizers Zelem,karton 4 ( 3 mei;1407). 
(2) R.A.H., Fonds KartuizBrs Zelem,cartulartnr 14,-fol.60-61) 
(3)-H"A.H., Fonds KartuizeTs Zelem,kerton 4(30 oktober,1406) 
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Aert van der Wouwer 

Hendrik Latten 

Willem van Meerhout 

Wïllem van der Wouwer 1408 

V/outer Stas 1409 

J'an Colsem 

' 
1407 

1407 

1407 

1410 

Kat e Le i.n van Londerzeel~410 

l zil (± 33 a.) ; 

een halve bunder(± 65a.20ca.); 

tl " Il (+ 65a.20 ca.); 

1! 2~ ( + 3 3 a. ) ; 
1 bunder (1 ha.30 a~41 ca.); 

1 zil C:t 33 a.); 
3 zil,19 roeden (1 ha.6 aol9ca.) 

{-1) 

Ondertussen hadden de mcnrriken eveneens te Zelk een 

-tvmalftal hu iaen met aa.11horigheden aangekocht. Verschillen •.. 

de van die 11uize:n waren van de schepenen der heerlijkheid 

zelf afkomstig (2). 

In 1413 verkregen de Kartuizers van hertog Antoon 

van Brabant de amortisatie op voornoemde aankopen alsmede 

op al d e goederen, die ztj a.1 bezaten in de meierij van Ha 

len, waarb mnen de heerl:ijkheid gelegen was (3). R~t amorti 

sa.ttegeld, dat ja.arlijks 10 oude grote tornoois beliep 

-------------...-.- 
(1) R.A.H~, Fonds Kartuizers Zelem, karton 2 (18 september, 
14bl)J (13 februari~ l~0~:) .• (18 september, 1402); kartom 3 
( 26 november, 1402 J, (;, d e eembe r , 1402), ('3 december 11402), ( 24 
septem~er,1403); karton 4 (3 februa.ri,l404);cartular.nr,14, 
f.c.·1.12.:0 v,-121., cartular •. n .. _r 14, fol.133; ka:rto.n 4 _(14 juni, 
1407),(11 december, 1407), (22 juli,1408),(6jurü;l409), 
(27 a.pril,1410); karton 5 (25 september, 1410). 
(2) R.A.H-. Fonds Kartuizers Zelem, cartular"nr 14,fol.27, 
36,106,110~113.·_ ~131; karton 2(13 · april;1402) ,karton 3 (11 
maa.rt,1404;,(16 maartt1404). 
(3) :- .• A.H., ~onds Kartuizers Zelem_,_Jiarton 5 (3 ma.a:rt,1413): 
nAntonius hertoge Van Lotharingen ---doen cant dat wij onsen 
wailgeminden in gode den êartrooisen van Zeelhem---alle die 
goede---binner onser meyerez-1 van Halen ende bij:nnen den eygen 
van Zelk ---altemael gesamentlic---ewelic gevrijt hebben 
gemortificeert ende gelost---vm1 allen lasten ende rechten 
diemen hen van de voirs.goeden nu of in tijden toecomende 
van onssen wegen heijsschen muchte11

• 
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(1), bleef onder hertog Jan IV ( 2) en Filips de G-oede ( 3) 

behouden. Het werd echter vanaf 1500 met 30 stuivers bijge- 

last (4). 
Zoals uit de a,mortisatiebrief van. Antonius verder 

blijlct, waren de Ifartuize:rs aldus te Zalk tra:psg,awijze in 

het bezit gekomen van 12i bunder grond (5), wat in het.to 

taal 164 ha. 32 a" 46 ca. vertegenwoordigde. Meteen hadden 

zij ook a'I de he0r1ijke rechten hieraan v~rbonden. Zo werd 

ook de schepenbank met meier en schepenen van hen afhanke 

lijk. Va11 toen af kon deze zonder medeweten van de meier 

uit Halen in geschillen oveT ciJnzen uitspraak doen, In cri-. 

minele zaken mocht de.schepenbank misdaden tegen de gezwore-: 

nen van de bank zelf gepleegd, vonnissen ( 6). Te oordelen 

naar het randschrift van het zegel, dat in het hof gebe 

zigd werd, g:i.ngen de leden ervan.de titel voeren van 11sce 

penen der gheestliken oi;rden der Chartroisen van Zeelhem in 

den hof van Halen''. 

-· .... --.--,_,·-------- 
(1) I'bid.:"---dair wij willen éh:i,t sij in gegoet ende gheërft 
werden totter weerden van X lb.ottder gr"toirn.tsiairs chijns----n. 

( 2) R .A.,H. ,Fonds Kal.'tuizers Zelem, CQ:rtular .nr 15 ff ol "83. 
(3) R.A.H.,Fonds Kartuizers Zelem1karton 6 (18 apriltl431). 
(4) R.A.11.,Fonds Kartuizers Zelem,karton 11 (10 februa1.'l,1500). 
(5) H.A.H •. ,Fonds Kartuizers Zelern,,karton 5(3 ma,art,1413): 
"Hierna volghen ---die goede boven bescreven---Item die hoff 
mi t sijnre huya i.nge n ende toebeho:irten te Zelk,17 boender 
v01tbeemde, 11 boender gemeyr1beema.e, 65 boande r winlics lands, 
34 boender bossch---11• 

( 6) .Q±.~.J-d., : 111roirt om on sae wae Lgem Lnd e in god e don Sa-rtroi 
sen ende horen convente te min in weerliken dingen beeomm(;lrt 
te sijn of belast der banck van Zelck volcomen hcr-ce acap van 
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B, Nieuwe lekengiften en monnikendotaties. 

In de loop van de XVe eeuw bleef het klooster veel 

aandacht aan de heerlijkheid Zelk besteden. De goederenaan 

winsten bui ten die parochie war en evenwel niet gering~ Im 

mers in Zèlemt Halen, Diest1 Bekkevoort, Betekom1 Beringen, 

Kortessem, Tienen tot zelfs in Noord-lifederland werden 

nieuwe gronden en renten verkregen~ Omzegg.ens al die nieuwe 

i.nkomsten waren aan toevallige lekengiften en monnikendota 

ties te wijten. 

Te Zelem alleen we rd en de Kartuizers tussen de jaren 

1419-144:~, met oen negental gronden begiftigd (1) .. Elders vie 

len hen tot omstreeks 1450 een gelijk aantal schenkingen te 

beurt. Onder de testamenten, die werkelijk waardevol zijn1 

vallen te vermelden de aanwinst van het hof,llde keerseleertt 

met 5 en een halve bunce r (? ha.18 a.) land te Wintershoven 

-~----------~--"'"""--- 
rechte te hebben--ïsoe hebben wij hen geconsenteert---mit 
de aen selve---voirta.en te mogen doen at anen alle wegen al 
leen bij horen meijere ende s cepenen in die ban ck van Selk 
sonder oirloff onsser meijeren van Thienen of van Halen,die 
tot hair toe horen meijer des oi:rloff van onsser heerltcheit 
weegen g ewoen stjn te geven in allen e akan dair sijs toe be 
hoeven--- .Ende s owt e eenige gesworen dieneren der barre van 
Zelk der Sattrooisen voirs.misdeden dat die souden sijn in 
geliker mesda.et of hij dat eenen van onssen gezworen diena 
ren geda.en hadde1alsoe ver-re als vander votrs. Gha.rtroisen 
wegen dair over geclaicht worde11• 

(1) R.A.H-, Funds Kartuizers Zelem, karton 5 (l februari,1419), 
(16 ol~tob~r,~41~).; karton 6 (1~ ja;i~ari,14. 22).,(19 .:n·~art,1~22), 
(1 mei,14.:::'.9), cc;,:rtular. nr 15,.fol.2o,fol.29v,,folo33,fol • .)4. 
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bij Kortessem, welke geschonken werd door Johanna van Stey 

voort (1) ~ Verder ver·kreeg de monnikengemeenschap testamen 

tair een jaarrente van 3 Hollandse gulden, 2 oude grote tor 

noois, 3 mud graan en 50 Rijnse gulden, respectievelijk in 

14'41, 1407 en 1439 van Yawa.an van Kijeschen (2), Peter van 

Londerzeel (5) en de heer Hendrik van Diest (4). 

Bovendien kwamen de erf.- en lijfrenten van de Kartui 
zers zelf de inkomsten vaak onvoorzie,n~ aanmerkelijk verho .... 

gen. Zo ontving in 1409 Gerard van Gullik, vicaris te Zelemi 

onder zekere voorwaarden, van zijn vader 115 Hollandse gul 

den en al zijn roerende en onroerende goederen in Betekom 

(5). Niet gering ook moeten de baten geweest zijn, die,prior 

Gozewijn Comhair iets later te Zelem aanbracht, Toen diens 

moeder in 1410 stierf,. kwam haar rijke nalatenschap haar zoon 

rechtmatig ten goede. Bij overeenkomst droeg Gazewijn echter 

zijn erfdeel over aa.n zijn vader Gerrit Comhair. Gerrit niet 

temin duidde Sint-Jan aan als volle erfgenaarn,-indien hij 

zonder erfgenaam stierf' en zijn zoon overleefde" Enkele da 

gen v66r zijn dood kwam G-erri t Comhair op zijn beslissing 

terug en liet de uitvoering ervan geheel aan zijn zoon over. 

--------~--·-""'!"- .... 
(1) R .A.H •. ,Fonds Kartuizers Zelem,ka.rton 7 (25 november ,1434). 
(2) R.A.H.,Fonds Kartuizers Zelem,.cartular.nr 15,fol.3'3. 
(3) R.A.HnJJ'onds Kartuizers Zelem,kaxton 4(2 april,1407). 
(4) R.A.H. ,Fonds Kartuizers Zelem,ka.rton 7 (17t.juni,1439). 
(5) R.A.H.,Fonds Kartuizers Zelem,cartular.nr 14,.fol.l99v.-200: 
"---geve icLGerarde van Gullii7 voor mijn ziele --- 115 hol 
landse guldenen des ·jairs---ende alle alsulker goede erve ende 
rente als ic leggende ende geldene hadde in de prochije van 
Betekenn. 
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Zonder twijfel heeft de Kartuize~ een groot gedeelte van 

de rijke nalatenschap aan ,het convent geschonken. Buiten een 

gift van 900 Hollandse kronen weet men jammer genoeg niet 

wat hij te Zelem aanbracht (1), 

, In 1431 gaf monnik Lambert Mulairt aan het klooster 

een jaarrente van 10 Hollandse gulden op gronden te Trans 

heendrecht in Noord-Nederland (2). Enige jaren later bij 

diens afsterven verviel deze rente tot 2 gulden (3). 

Alle aandacht verdient ook de testamentaire beschik 

king van priester Rombout Boem van Tu!echelent die op betrekke 

lijk hoge ouderdom als novice in 1436 te Zelem binnentrad. 

Naast 20 gulden kronen ter aankleding zijner cel en e enae Lf ...• 

de· jaarcijns bestemd. voor zijn levensonderhoud,· legáteerde 

hij &int-Jan 200 Franse kronen om een vakman in de schrijf.:... 

kunst te financier-ent. om perkamen-t en stof aan te kopen en 

om de gebouwen te onderhoucleno Zijn voornaamste overdracht 

was echter een ho:fstede te Mechelen met 30 bunder 12..nd (4) 
~- .•... ...,__ ~_ 
(1) · H .• J .J •. SOIJOLTfü'ifS ~ . Gozewitn ~~mhair 1 Kartuizer en Bisschop 
v-an Yala.:nd, in A.9.,1..U.,LII 19L6),blz.119-121. 

(2) R.A~H.,Fonds Kartuizers Zelem,- karton 6 (13 november,1431): 
u .••. .,.._fra.ter Larnbertus Mulairt mona.chus professus·dicti monas- 
terii dadit---ad opus Carthusiensie in Zeelhem 10 fl.holl. 
ad et super XXXIII gemete terre ara'bilis site in Transheen 
drecht----11. 

(3) R.A.H.,Fonds Kartuizers Zelem,cartular.nr 15, fol.71. 
(4) R.A.:rr •. ,Fonds Kartuiz~rs Zelern,karton 7 (6 a.pril,1436);u 
---Item noch so make ic ZRumold Boe!J!,7twi:ntieh gulden croenen 
miin celle mede te stofferen---. Item ---jairlix t• hebben- 
twintioh croenen van vrancryke vore minen cost der cokenen te 
ba.tenen----. Item ----hondert croenen van vra.ncrijck---ende met 
dien gelde sa.1 men eenen scrivein crighen ende doen comen--- 
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Twaalf jaren na. Bo@ms uiterste wilsbeschikking be 

giftigde Jan Drijdoens zijn zoon Willem, monnik te Zelem, 

met een jaarrente van 20 gulden, 1 mud rogge en 2 zakken tar 

we op bezittingen in Diest, Veerle en Winge (l). Een belang 

rijke bezitsverhoging was Sint-Jan een jaar vroeger te 

beurt gevallen, toen procurator Cornelis Peters verscheide 

ne goederen in Zeeland er:fde. Benevens enkele stukken grond 

verwierf het klooster hierbij twee hofsteden (2). 

Na 1430 nemen de schenkingen in aantal aanmerkelijk 

af, zodat het· converrt in de volgende 50 ja.ar slechts een 

zestal dotaties toek'l/lra:m.~ Dit betekende in het totaal een 

aanwinst van 50 roede (16 a.30 ca.), 2 zil (+ 66a.) land, 30 - ' 

gulden, alsmede een jaarrente van 11 mud graa.n (3).,-Buiten 

enige geringe aankopen te Zelem en te Zelk worden er ria.dien 

evenmin nieuwe gronden of renten aangekocht , 
______ .,... __ ..., , __ 
oic perkament ende stoffe mede eoepen- ..... -. Iten ·tot hulpe 
der metseb.ri;jen hondert croene Và:n vrancryck ---.Item -- 
sal dat tgoed.,.,huys hebben ende besitten ---mijn hoeve ge 
le-ghen buten der poirten van Mechelen-- .... houdende te samen 
--~ dertich boender---". 
(1) R • .{'.i...H.,Fnnds Kartuizers Zelem,cartular.nr 14,fol.1B4 v. : 
"Johannes Drydoens legavitfratri Wilhelmo filio suo, profes 
so domus:...-in Zeelhem,vigint.flor.ad et super dictum opidum 
~iestensis ----et unum modium siliginis victalis :pactus in 
erle---et duos hereditarios saccos tritici---ad bona in 

Winge ••• H, 
(2) R.A.H. ,]fonds Kartuizers Zelem,karton 7(1 :februari,1442). 
( 3) R .A .H., :&1onds Kartu-ï zers Zelem, cartular .pr 15, fol. 3B-39, 
:fol.3'7, :fol.95v.-96; cartuJ,ar. 14 :fol.186v.;karton 9 (31 
mei,1459), (9 maart ,1477) •. · 

l ··~ .. - -~~ --- - ~-. -·- ,··- . - ' .. -=. ·.·,~ --~ ~~ ,·,_-· .·., ~ .,,., 
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c. Het rendement van de verworven goederen~ 

Al de gronden_, erfrenten en cijnzen leverden samen 

een vast inkomen op, dat door eigen a.rbeid, rechtstreekse 

inning of verhuring verkregen werd~ 

De eigenarbeid had in de XVe eeuw zijn vroeger be 

lang niet helemaal verloren, want een groot gedeelte van 

de gronden, die nabij het klooster gelegen waren, werden 

nog zelf bebouwd. Hiertoe beschikte het klooster over een 

viertal hofsteden. De eerste, die zij waarschijnlijk reeds 

in de XIVe eeuw hadden verworven, was in Zelem ge Lege n , ze 

moet niet onaanzienlijk geweest zijn, da.ar volgens de me 

dedelingen van prior \/2m c1e Pereboom in 1442 er ter uitba 

ting vier paarden werden op nagehouden (l). In 1404 kocht 

het klooster in Zelk van Hendrik van Ranst, neef van her 

togin Johanna, eer! tweede hoeve aan. Ze droeg de naam "Ou-« 

denhof11 en omvatte naast het woonhuis; de stallingen en de 

boomgaard ongeveer 20 ha~ grond (2). Enige jaren later koch 

ter.1 de monniken van de ridders Arnold en Goeswijn van Zelk 

twee kleinere boerderijen trSabelhoftt en "Hof ter Rijs'1t ge 

naamd (3). 

.,D·ie hofsteden leverden in de eerste decennia van de 

XVe eeuw over het algemeen genoegzaam graan op voor heel de 

kloostergemeenschap. Bij voorspoc~dig weer oogstte men bij- ____ ...,,_._. __ ...,. _ 
( 1 ) F J R • ,TM A T,\TTl:\T' ('< • b l · 7 9· 

. . 1 • • . A .L J.11 .• n.J.!u:w:!. .t-to 1 .Q..:..2. • , Z • .J • 

( 2) R .A.H. ,l!·onds Kartuizers Zelem,kartom 3 (11 maart, 1404 L 
(3) R.A.H.,Fonds Kartuizers Zelem,karton 4(27 oktober,1406). 
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wijlen per jaar 150 wua.. In dat geval zelfs kon een gedeel 

te van de opbrengst te gelde gemaakt worden (1) • 

O~schoon er in enkele akten ook sprake is van wijn 

teelt, was de produktie hiervan wellicht onvoldoende. van ... 

daar dat in 1409 de kloosterling Jan Gullik aan zijn con 

vent een jaarrente van 115 gulden schonk "om jairlix rijn 

schen'wijn te coepen ende also hair noetdorst mede te bete 

ren" (2). Deze cijns, die weliswaar bijna met de helft ver 

minderde, blaef ook later nog besteed aan de aankoop van ae..., 

ze wijnsoort (3). 

Waarschijnlijk werd het gewonnen graan ter maling 

naar de watermolen van Zelk ge br aeh't , waarover de Kartui 

zers in 1406 de beschik1cing ha.dden gekregen ( 4). Wel-licht we 

gens zekere :finai1ciële voordelen vroegen de monniken aan de 

hertog ook de onderzatèn van hun heerlijkheid te Zelk en de 

inwoners van het nabijgelegen Webbekom tot die molen toe te 

laten. Dit werd hun in 1411 door Antonius toegestaan (5). 

--------·---,--·--- 

l· 

l 

(1) R.A.H.,Fonds KartuizeJ'.'S Zel~m;eartular.nr 16,fol.79: 
"Acquisivi~us---colonias qu.atuor,ex quibus necessaria sili 
gi~uantum conventui su:f:f'icit habemus, unde et pauca gra 
na -rendimus, cum :rarissime 150 modios annua inde habeamus---11

• 

(2) R.A.R. ,Fonds Kartuizers Zel.em,.ca:rtular.nr 14,·f.ol.199v-200. 
(3) Ibid.; "N'ota quod de omnibus bonis in praescripta litte 
ra tactis et scriptis non remanserunt nobis plurima seu am= 
plius. quam 60 vel 62 a 63 flor.holl. annuat L et heredi'tati, 
qui exponendi annus:ti"'"pro vino r enenao sub""]i'ena conterifä'''i'n 
littera immediate p'r°êso~;iQ:ta .it , 
(4) R.A.H.,Fonds Kartuizers Zel1:;m,karton 4(27 oktober,1406). 
(5) R.A.H~, Fonds Kartuizers Zelem,karton 5(20 juni,1411); 
----ende dat die voirs .religiosen Chartrooisen'p.ie late:tv'e- ende 
ingesetenen der dorpen van Zelke ende van Webbekom v o ir s. mogen 1 
---malende totter watermolen van Zelke voirs .ongelet van ijeman--

1
, 
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noch de stroomopwaarts gelegen Heilige .•.. Geestmolen van Halen, 

die krachtens een van oudsher verkregen voorrecbt als banmo 

len het ma.almonopolie in zijn stad wou behouden, kon zich 

moeilijk bij deze beslissing neerleggen en trachtte de Kar 

tuizermolen te Zalk stil te leggen door het Demerwater op te 

h.cud en , Tie hertog, door het convent hiervan op de hoogte ge 

bracht, trof echter de nodige maatregelen (1)~ 

Een ander aspect van het landbouwbedrijf vormde het 

vee
1
dat te Zelem en te Zelk in hun weiden langs de Demer 

graasde. De veestapel der Kartuizers wa.s niet gering, want 

naar een verslag van prior Hendrik -van de :Perenboom aan de 

Grande Chartreuse uitgebracht, waren er in de kloosterboer- · 

derij te Zelem omstreeks 1442 alleen 15 runderen gestald, 

waaronder acht koeien en zeve:n kalveren (2). Uit verschil 

lende akten betreffende het drijven van sohapen valt tevens 

op te maken dat er een aanta.l schapen gefokt werd (3). Het 

spreekt van zelf dat de Ka:rtuizers van zulke ve e at ape L de 

no,dige zuivelprodukten konden vervaardigen. 

Waarschijnlijk kon het klooster zich zelf grotelijks 

voorzien van de nodige vis, die in de Kartuizervoeding 

-----.-~ ..,.._.,....--i_..,, 

(1) R.A,J:I"Fonds Kartuizers Zelem,karton 5-€-9 se:ptember,1414). 
( 2) F .J .RAYM.A:EKEHS, o "c. ,olz .39. 
(3) Cfr.o:ndermeer R.A.Hq, Jfonds E:artuizers Zelem, karton 5 
(3 ma.art, 1412)1 tt---ende hoi:t schapen int gemeijn broec 
altijt alst open es te weijden ,.._..,...u. 
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immers een vrij grote rol speelde. Hiertoe konden de monni- 

ken, dank zij een voorrecht hun door Antoon van Boergondië 

in 1413 verleend; gebruik maken van de visvaJ1gst op de Velp 

en a.l de andere heken van Zelk; in de Demer aldaar mochten 

zij enkel op paling vissen (l)~ Een gelijkaardig privilegie 

kregen de monniken iets la.ter van de heer van Diest; Jan van 

Loon en diens echtgenote op a.1 de beken in Zelem gelegen (2). 

Tot dat doel werden wellicht eveneens een viertal verworven 

vijvers te Zelem en te- Zelk aangewend (3). :men vijfde vij 

ver, die het klooster te Averbode had aangekocht, verpachtte 

men echter en naar- gelang van de behoefte werd de pacht in 

kctrpers of klinkende munt geïnd (4). 

(l) R.A.H., Fonds Kartuizel.'s Zelem.,karton 5 (3 maart,1413): 
"Hierna volghen eensdeels die goede beschreven mit horen 
rechten---die alinge vïs schar-i e onbehindertlic in de Demere 
---die visscherie in de Velpe van den Demer opgaende tot dat 
ute:rste van des heilichsgheestsbeemt aen deijgen van Halen" 
Die vischet·ie in de leijtgraft anf mo Lsne slusen ... --u. 
(2) R.A,1H., Fènds Kartuizers Zelem, karton 7 (8 april,14:'57): 
"Wij Johan van Loen---heer van Diest---ende Johanna. van 
Die~t---gheven ende verleenen---dat den selven Sartroisen van 
nu voirtaen ten ewighen daghen sullen mogen visschen ende 
doen visschen mit garen carven ende andere in allen man.ie 
ren ende tallen tijden ---alle ende ijghelike graften in 
onssen lande van Zeelhèm .... --u. 
(3) R.A.H.;Fonds Kartuizers Ze1em1oartula.r.nr 14,- fol.26, 
56v.., 61; cartula.:c. n:r 15, fol .6. 
(4) R.A.H., Fonds Kartuizers Zelem, karton 5 (29 juli,1421): 
"Gherijt Laureis Haselmans heeft.in erfchijs genomen een 
wijere gelegen achter Everbode voor 100 goeder cerpers jair- 
lix of voir vier chijsse guldene ende vier oude grote jairlix--- 
met aldusteneger voirwaire dat die voirs,Sartroisen die ker- / 
pers alle jair tot Sinte-Anc1.riesmisse besien sullen ende dan 
keur hebben sullen vander voirs.kerpen o:f vander gelden voirs. 
twelke hon van beiden best genuegen sall---11• 

r~ - 
L' L ---~ ·------ - - 
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Ofschoon de bossen, die aan het klooster toêbehoor 

den, erg uitgestrekt waren en alleen te Zelk een oppervlakte 

van ·34 bunder (44 ha.:3 4 a..14 ca , ) besloegen (1), waren zJ.j 

niet zo rend01·end als de landerijen. Toch leverden zij een 

in die tijd volstrekt ornnisbare grondstof op. Het hout dien 

de immers niet alleen als brandstof of a.ls bouwmateriaal, 

maar werd ook tot het vervaardigen van gereèdschap gebruikt. 

Het overtollige houtgewas wer.d waa.J.'Schijrll~jk verkocht of ge 

ruild voor bepaalde vrijheden. In dit verband kan men wij 

zen op een vrijstelling van slaggeld dat het klooster voor 

een aantal e ikebomen van de st a.d Halen verkreeg ( 2). 

In tegenstell:Lng ro.et de XIVe eeuw verpachtte het kloos- 

ter in de loop van de X:Ve eeuw tal van goederen, Volgens de 

inhoud van de huûroontracten inde men de opbrengst op ver 

schillende wi;jzen: nu eens in geld, dan in gr aan , wijn o:f 

vis ó! :Een rentmeester, die als bemiddelaar voor het convent 

optrad, vorderde in de regel op Sint-Andries of 4 februari 

de pacht in. Daar de verhuringsakten bijlange niet volledig 
·, 

___ ..,. ..... ----~- ------ 
(1) R.A.H.,Fonds Ka.rtuizers Zelem,karton 5(3 maart,1412)" 
( 2) R.A .H. ,Fonds Kartuizers Zelem tkarton $1(15 juni, 1498); 
"Want wij bekennen ---dat de heren der Sartrose;n van. Zelem 
---gegheven hebben een deel groeten eijcken bomen onser 
atad daer mede te bouwene te ste:rckene __ .,.. Soe ees·t dat 
wtj --- willen q_uijte ende vrij te houdenen nu ter tijt 
ende ten eweghen daghen van slac:P,ghelt -·-11

• 
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. zijn, is het niet mogelijk te berekenen welk inkomen dit 

voor de I(a.rtuizers jaa.rlijks meebracht. In de heerlijkheid 

Zelk en in de stad Ha.len weliswaar brachten de huizen en 

ve rpacht e gronden respectievelijk 17 Hollandse gulden, 2 en 

een hal, ve etui ver, 4 groten en ongeveer 13 mud graan op, wat 

alles samen een jaarlijks geldinkome:n van 112 en een halve 

Hollandse gulden betekende (1) .. 

Ofschoon bij gebrek aan rekenboeken -d e jaEi.rlijkse 

balans tussen inkomsten. en uitgaven niet . op te maken is, moet 

het klooster in de XVe eeuw toch geen grote geldzorgen meer 

gekend hebben. Naar een aantekening van het convent zelf 

beschikte Sint..-.Jan omstreeks het begin dezer eeuw reeds 

over genoeg geld en graan om 'buiten de lekebroeders 10 mon- 
. J 

niken te onderhouden (2) .• Daar de inkomsten van het klooster 

gedurende de vee:rtig volgende jaren nog aanmerkelijk toe 

namen" mag men veilig aannemen dat zij in 1442 ook nog groot 

genoeg waren om de 16 monnikent de 2 novicen en 6 lekebroe 

der.s te onde rhouden , die toen het klooster bevolkten (3) .- 

(ib) R .A •. H. ,Fonds Kartuizers Zelel!}.,.1. karton 11 (10 februa:ri1/1., 
1500):11--""".geäragend op husinghe ende hove gelegen te Halen 
ende Zele tsia.ers---seventhien hollands guldenen, twee ende 
eene halve stuivers,4 groot. Item neghen mudden min een hal 
ster erfpaohs ende vier ende een half mudden rogs ander pachts 
--~Al tsamen weert sijnde deen jaer doer dan.der hondert twel 
lef ende een halve hollanse gulden---11 

(2) R"A"R., Fonds Kartuizers Zelem,on.rtu,lar.nr 16, :fol.79a 
(3) F .J .RAYMAEKr:RS, .2..:.2.· ,blz. 39. · 
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1)ERDE HOOFDSTUK : DE KAH/1:UIZ}JRlWONNIK TE ZEL1!1M IN D:8 XIVe 

l~N DE XVe BJ~UW • 

~- -- --.-~- ... :::.... __ - .. --~-- =::.;.....,....=;+--~ -~ -~---====-~------~ .... ~-=¼=-%~=.:--- 

Onder de bewoners van het :Kartuizerconvent te Zelem 

onderscheidde men weleer monniken1 clerici .redditi, conv~r 

sen, donaten en lrdci reddi tj" De monniken, die tot de 

koorreligieuzen. behoorden, werden in rangorde opgevolgd door 

de clerici redditi; deze ondeThielden in verzachte vorm ae 

regel van de monniken. :rot de lekebroedeJ:'s rekende men de 
conversen an donaten, waarvan de eerste eeuwige geloften af 

legden. De laicu13 :redditua:_ was een soort 1:::-loosterknecht met 

zekere verplichtingen. Hij bekleedde in de orde de laagste 

rang (1). Te oordelen naar- de overlijdensberichten beliep 

, het aantal lekebroeders ongeveer één derde van dit der koor .•. 

religieuzen. De overige kloosterlingen kwam.en echter zeer . 
zelden voor. Zelem schijnt gedurende de .XIVe en XVe eeuw 

slechts zes klerk- en twee leken-reddieten gekend te hebben (2). 

Alhoewel de roepingen uit verschillende k·ringen kwamen, 

oefende het Sint-Janseonvent een zekere aantrekkingskracht·· 

9,e-- ••• ------------i 
(1) H.J .J .s.CHOLTI~NS; Necrologie van de Utrechtse Kartuizers, 
in A.3.A.U., LXXI (1947), blz"99. . 
(2) 0.::- (' (: .. '' .1" r. '" • ,, • l, • 
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uit op gecgoede en academisch gevo rmd e jongelingen. Kar 

tuizers uit de hogere stand. tro:f' men vooral bij ::noni::lohi aan. 

De lekebroeders stamden evenwel niet noodzakelijk uit een 

minder bemiddeld milieu. Even verscheiden ook was hun 

plaats van herkomst: nu eens waren de monniken uit Diest 

of uit ae omgeving, dan weer u:Lt verdere streken a:fkomst:i.g~ 

àodra de kandidaten geschikt waren bevonden, kreeg 

ieder na zijn noviciaat een opdracht in hot convent toege 

wezen~ Het grqotste aantal hield zich in zijn cel bezig 

meb studie en schrijfarbeid. Enkele anderen, de oi'ficiales, 

wa.artoe men de prior, de procurator, de vicarii,ks en de kos- 1 

ter rekende, waren met het bestuur van het convent belast. 

Ofschoon hun arbeidsveld voornamelijk in het kloostér lag• 

viel het toch ook voor dat zij buiten het convent werkzaam 

waren. !:îom.s immers werd de prior in ordeverband en ten o 

vers·ta.an van andere kloostereongrega·ties opgeroepen" Enkele 

keren zelfs mengde hij zich in :publieke aangelegenheden •• 

Buiten de monnikéni ö.ie z:tch door huh professie 

aan. het k.Loo s t ez' verbonde:n, werden er bijwijlen Kartuizers 

uit and.ere huizen als h9spes na.ar Sint-Jan gestuurd. Niet 

altijd genoten zij er een rustig verblijf, want meer d an 

eens zaten zij te Zelem straffen uit" 

Het Kartuizerklooster te Zelem kende ook ;erebéndarii 

(proveniers). Het waren wereldlijke personen, die het voor 

recht genoten binnen de muren van. het klooster te leven. Of 

schoon zij niet tot de communiteit béhoo:rden,: dienden zij 

echter een aantal verplichtingen na te komen. 
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§ 1. HERKOMST EN SOCIAAL MILrp:U , 

Het valt niet steeds gemakkelijk na te gaan vanwaar 

de monniken te Zelem afkomstig waren. Vooral in de XIVe 

eeuw t aat men omtrent hun afkomst nog bijr2a volledig in het 

duister. Toch schijnt Sint-Jan reeds vroeg een zekere aan 

trekkingskracht op ver afgelegen streken .uitgeoefend te 

hebben. De bekende letterkundige He rman Steenken,. die om 

streeks l38E3 te Zelem binnentrad, kwam uit Gchüttorf, een 

stadje in het graafschap Bentheim, dicht bij de tegenwoor 

dige Nederlands-Duitse· grens. Naar de laatste opzoeki;n-- 

gen stamde hij wel degelijk uit een adellijke familie. In 

het begin van de XVe eeuw werd Steenken naar de Kartrüzer 

zue t ar s bij Brugge overgeplaat·st, waar hij op 23 april 1428 

als vicaris overleed (l). 

Vooral in de eerste decennia van de XVe eeuw kwamen 

kandidaten uit verwijderde gewesten, in hoo:fdzaak r:d t Noord- 
-,. 

Nederland, te Zelem aankloppen. 11Ieermaals betroffen het 

hier rijke en zelfs adellijke jongelingen. In dit VEtrband 

kdn Gozewijn Comhair van Deventer, uit de provincie Overijsel 

genoemd worden, die uit een zeer gefortuneerde muntmeesters 

familie stamde• Samen met een andere Deventenaar Koenr aad 

(1) H .J .J .SCHOileElrn" :De Litteraire nalatenscha van de 
Kartuizers in de .Nederlanden, in Q "G .): .,XXV 1951 ,b z, l5-l6; 
St "d 'YDEWALL];, Re {Kart ui ze Si:üt-Anna.-tai--Woestijne 1 blz .?8. 

r·· 

L_ -.·---:~. - '----~~-.: .:-=---. __ .- -~-- 
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Mom, van een welbekend regeringsgeslacht, verzocht Goze- 

wijn omstreeks 1389 ae reguliers kanunniken van het nabije 

Windesheim, hem. in hun k~ooster o:p te nemen. Daar de kanun 

niken van Windesheim vreesden dat hun aanneming wegens hun 

voorname afkomst stof zou doen opwaaf.e r. , werden zij naar het 

meer afgelegen Windeshei:mer klooster ,emstein gezonden. 

O:f zij ê aaf werden aanvaard is niet geweten. Korte tijd na 

dien traden zij bij de· Karttüzers te Zelein binnen. Immers in 

1401 vaardigde paus Borri.f ac Lua IX een bul uit, waardoor het 

convent beiden, alsmede een zekere Lambert Mulaert, waar> 

schijnlij1c eveneens uit Hoord-Nederla.nd afkomstig, tot de 

heilige wijdingen mocht toelaten. Wegens vroegere kri,jgs 

dienst in het leger van bisschop J?rederik van Blankenheim 

behoe:fden zij bijzondere dispensatie (1). Van hen blèef enkel 

Mulaert te Zelem, die er omstreeks 1436 als clericus reddi 

tus overleed (2). Gozewijn Comhair werd door een tweede - 
professie in de Grande Cha.t'treuse opgenomen en kreeg nadien 

in Ijsland een tijdelijke m.issteopdracht toegewezen (3). 

Koenraad ]Hom van zijn kant volgde· naar vermogen de regel der 

orde, maar hij kon zich 1icharneltjk, noch geéstelijk we nnen , 

_.....-----·-· ..... -~---- 
(1) H .J .J .SCHOLTEH"S .; 
van Ysla.nd, in A.G·.~.u.-,LI 

en Bisscho 

(2) o.c.G.,1436;"0biit frater Lambertus Mulaert, clericus 
reddi t ue 11" 
( 3 ). H ~J .J ~BCJ:IOLT:tm~~:;, Gozewi til ~omh~~rt ~ ~~r~::~zEUZ, en Bisschop 
~ Ysland, in A"b·.A.U •. ,LII l9cb) 

L
'.:··i 

. 
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Te Rome vroeg hij dan ontheffing en overgang naar een be- 

delorde. In 1411 machtigde de paus de ab t van het klooster 

te Dikningen in het diocees Utrecht Moms verzoekschrift te 

onderzoeken (1) • Wat er van Mom verder germrden is, weet men 

niet. Dat hij Sint-Jan verliet, is echter zeker,- daar de over 

lijdensberichten. zijn naam niet vermelden. 

Ofschoon de intrede van de gebroeders Jan en Die 

derik van Brederode1 die tot één der grootste gra.:felijka ge 

s Ia chten 1.ü t het Hol.landse huis behoorden; wellicht te Zelem 

met sympathie begroet vrnrd t bezorgde de eerste het klooster 

een ha'rd e ont goo che Läng ; 

Na de dood van zijn vader in 1390 kwam Jan van. Brede- 

rode als vijf-tiende heer van R~de aan het bewind. ,In 1402 

liet hij met ~oedvinden van zijn echtgenote, Johanna van 

Abcoude, het huwelijksleven varen en beiden traó.en zij in 

het klooster. Johari..na werd Domf.nä.kanne e ·te Wijk bij Duur 

stede; Jan meldde zich bij de Kartuizers te Zelem aan. 11:och 

scheen hij zich hier verder in te laten met de sedert eni 

ge tijd in verval ~ijnde heerlijkheid van Rode, die hij 

hoe ook van de ondergang wilde redden. Bij de dood van zijn 

schoonvader achtte hij het ogenblik gu.n.stig en aangetrokken 
door diens r:i..jkdom,' vluchtte hij in 1409 uit het convent 

van Zelem. Noch de inspanningen van. zijn pri.or Gozewijn 

Comhair, noch de p ogincen van. Gerson om hem naar het klooster 
__,. ..,.._..,..._._...., __ ·_·-- 
(1) VATICAANS ARCHI.r,;F, ~eg .Later .93 ;:fol .97r. 

,-.-·-_ .-, ... · .... -.-.~~ 
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weder te voeren, hadden enig resultaat. Hij stierf als sol 

daat op het slagveld te Arincourt in 1415" Zijn oudste 

broer Diederich, die omstreeks 1403 van de Kartuizers bij 

Arn.hem ala clericus redditus naar- Zelem overkwam, kon 

slechts lijdzaam toezien. 'Naarschij:nlijk vernam hij zelf' het 

noodlottige einde van zijn broer niet meer, daar de over 

lijdensberichten Diederichs dooa al in 1415 doorgaven (1)~ 

Volgens het leven van de H "Lid,Ji.ti.na ·tra.d ook een zeke 

re Hendrik, afkomstig uit Den Haag, buiten he t weten van 

zijn ouders in h2t Sint-Jansklooster te Zelem. Zijn vader, 

die zich over zijn plotse vcrd~i jning ongeruErt maak-te, nam 

zijn toevlucht tot de maagd van Schiedam.. Vqn haar vernam 

hij dat zijn zoon in het KartuizeTklooste:r nabij Diest was 

getreden (2). Ofs,c110on dit verhaal wellicht ten dele ver 

zonnen is, is het toch niet van alle waarheid o:r.rtbloot; im 

mers volgens de kapiirtelve:rsla.gen overleed: er Ln 1457 op 

Sint-Jan een monnik, Hendrik van den Haag genaamd (:3). 

lfog andere voora.anetaande jongeren bevonden .zich 

in de eerste helf't van de XYe eeuw te Zelem ,waaronder Jan 

van Bue'r en , zoon van Jan van Bueren tot Reygersfoort heer 

Ottensz, die er omstreeks 1430 als hospes overleed (4) 

--·-----·------....----- 
(1) H.J .J .SCII0LT1~Irn, Jan van Brederode, convers der Karthui 
zers bij Diest, in H.T.,III (1924)t blz.8-29; Nieuw Nederl. 
Biografisch Woordenböë:;_, VII ,kol .• ;wo-204. - 
(2) G"A.MEYER, Het leven de:r H"Liduina., blz • .43 .• 
(3) o.c.G.;"Ohiit U.Henricus Hagis professus domus sancti 
Johannis Baptistae ïn Zeelhem pro:pe D~est11• 
(4) H.J .• J.SCHOLTJDNS, !.ecrologie der Utrechtse Ka:rtuizers,in 
A.G.A.U.,LXXI (195~, blz.111. 

L__ 
-c--,,~--·,-_-·-·· 
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en Heinrioh válrl. der Birnbaum, geboortig van Keulen en prior 

alhier van+ 1442 tot 1443 (1). 

Het hoeft geen betoog aat de z oe pd.ngen niet enkel uit 

Noord-Nederland of uit nog verder gelegen gebie&n kwamen, 

In de loop van de XVe eeuw hebben de zuidelijke provincies 

wellicht het merendeel der kloosterlingen geleverd. Steeds 

voelden zich postulanten uit de omgeving van Zelem tot Sint 

Jan aangetrokken; nu eens ging het om jongelingen uit Diest 

( 2), Herk ( 3), Sint-Truiden ( 4), dan weer betrof het kandi 

daten uit aanpalende parochies zoals Waanrode (5), Veerle (6),. 

R~khoven (7), Assent (8). 

De onaanzienlijke uj_tzet en d e geringe n'a'l.at ene ehap , 

voor enkele onder hen gekend, schijnt erop te wijzen"- da;t 

velen van hen van boerenafkomst waren. Toch mag zulks niet 

veralgemeend worden; want Dion;ysius van Leeuwen, à e later 

beroemde letterkundige, die uit het naburige dorp Rijk.el 

stanide en omstreeks 1420 te Zelem kwam aa.11kloppe:n; was van 

adel. Daar hij toen nog geen 20 ja.ar oud was, werd hij echter 
------- .,.. _ 

(1) IDEM, De Litteraire nalatenscha van de Kartuizers in de 
Nederlanden, in O"G.f.,X:lv 1951 , blz"22. 
( 2) Monnik Geert Bleren (Cfr.R.J\ .H. ,:B'onds Kartuizers Zelem, 
karton 9, 9 maart, 1477) en donaat Pieter (c"c.G.: 1500), 
(3) Monnik Libert (ü"O.G.:1491) en Willem (c.c.G.:1487.). 
(4) Mormik Eustachius Ile r-ckenr cde (C .c: .G.:1520). 

- ' 

(5) Convers Frederik (C"CjG. 1418) en Arnold (R.A.H.,Fonds 
:Kartuizers Zele:m, karton 5. 
(6) Monn.ik Jan.(R.A.H.,:J!londs Kartrtizers Zelern1karton 7 
( 5 september,. 1439). 
(7) Monnik Hendrik (o.c.G.:-1464). 
(8) Convers Pieter Gheerts (R.A.H-,Fonds Kartuizers Zelem. 
oartular .nr 14 ,:fol "163v .-164r).- 
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afgewezen~ Dionysius trok dan naar Keulen; hij studeerde 

er enkele jaren aan de universtteit en trad in 1424 in het 

Kartuizerklooster te Roermond (1). 
Uït het Henegouwse traden in die tijd -:b;verard van 

Heussen en Jan van M:ontignies in he t convent te Zelem. De 

eerste fungeerde er als prior C±: 1401-1406) (2) Jan van 

Montignies, gesproten u5J; een bekend geslacht; was er om. 

streeks 1442 eveneens overste (3). 

Een enkele maa'l. ook trof men onder de postulanten 

een priester aana Merkwaardig in dit opzicht was wel de roe 

ping v an Rombout Bo~m uit Mechelen. Blijkens zijn testamen 

taire beschi.ltking was hij gehuwd geweest met· wijlen Nfaria ... 

Endout, die hom verscL.illende kinderen na'l.Le t , Na h1;1,ar dood 

werd hij priester in het diocees Karnerijk. Toen twee van 

zijn kinderen in het klooster waren getreden, zegde ook hij 
J 

·{ de wereld vaarwel en trat~ op gevordehie leeftijd in he.t 
:t 

convent te Zelem. In de loop van 1436 volbracht hij er zijn 

noviciaat en stier:f enkele jaren la.ter. De rijke na.laten- 

schap en de begraafplaats, die zijn familie bij het Onze 

Lieve-frouwenaltaar in de Sint.,..Ja.nskerk1 te IWeche.len bezat, 

getuigen van. het aanzien Van ]Oé)nlS geslacht ( 4) • 
_________ ...., . 

( l) H. J .J. ~WHOW:I'llfö, g,§j; Roermondse Kartu:i.zerconvent voor de 
zestiende eeu-~, in P .s .H.1\ .• L •. ; LXXXVI-LXXXV1I(l950-195l) 1 
blz.2as. 
( 2) ID.KM, De Litteraire nala.tenscha: van de Kartuizers in de 
:Neder,la.n.den, in O.(} .• E., rXV 1951, blz.14. 
(3) E.LAM.ALLE, o.c.,blz"50,noot 4. 
(4) R.A.H., Fonds Kartuizers Zelem, karton 7 (6 april;.1436); 
c.c.G. 1446tllObiit d.Rumoldus Boem---"• 
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In de tweede helft van de XVe eeuw worden de bronnen 

over de roepingen weer schaarser, Toch schj_jnt Zelem toen 

ook nog monniken uit de adel te hebben gekend, Zo was Nica 

s i ue van Lichte1·velde uit It1per, die van .± 1499 tot 1501 
nabij Diest het :priorskleed droeg, de zoon van ridder Wul 

paert van Lichtervelde, hoogbaljuw v an Ieper (1). 

Het KaTtuizerklaoster te ;;selem o sf'ené e tevens een. 

grote aantrekkingskracht op ac ademi ach gevormden tüt ~ Aan 

de Parijse universiteit studeerde He rman Steenken van SohUt 

torf in de artes (2) en te Br:furt behaa'Lder. :E;verard van 

Heussen en Hendrik Orsoy een universitaire graad (3). Geen 

Kartuizersma.nnik uit de XVe eeuw genoot wellicht een uni 

versttaire vorming als Heinrich van, der Bä rnb aum . Na aan 

de universiteit te Bologna gestudeerd te hebben, werd hij 

omstreeks 142l Alumnus te Keulen, nadien professor en rGctor 

van dezelfde instelling. Bij c1e stich'ting van de Leuvense 

Universiteit kwam hij naar hier over én fungeerde er van 

1428 tot 1431 als professor in het burgerlijk recht. In 1435 

trad He.p.drik van der Birnbaurn. binnen bij de Ka,rtuizers te 
., 

Keulen, werd nadien prior te Doornik en veTvulde ten slotte 

van ca.1442 tot 1443 dezelfde functie te Zelem ( 4 )~ 

-------------·----~ 

L 

( l) St "a 'YDmVALLI::, .Q..!..Qq blz .128. 
(2) H.J.J.SCHOL'.ê.Ei11i3, De Litteraire na.latenscha van de Kar 
tuizers in de Nederlanden, in o"c-.2: •. ,x:cv 1951 ,blz.15" 
(3) IDEM, .Q.!,.S•;blz.14: H.J.J.SCHOLTm:rn, Necrologie van het 
Ka:rtuizerccnvent van Monnikhuizeng in A"GoA.tr.,LXXI1(1953J, 
blz.107-108. · ·· · 
(4) E.REUSSRJ.'IS1 Matricule dG l'Université ae Louvain, 
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Ook deI,euvense Universiteit werd sedert haar stichting in 

1425 door latere Kartuizers uit Sint-Jan bezocht. Zij be .... 

kwaamden zich vooral in de artes, het recht o:f de genees 

kunde (1), Bijna al de oudstudenten van de Universiteit 

brachten het in Zelem tot vooraanstaande functies. 

~--·-----·-- .•. 
in Commission Royale d 'Histoire, dl I, blz. 671 nr 26 en noot ; 
H~J .J' .SGHOLTJ~NB, JJe Li·tteraire nalatenscha van de Kartuizers 
!!!:..i~_!fi~E!~Qen, in O,G.',: •. ,xxv 1951 tblz.22. 
(1) De)\'Iatricula van de Leuvense Universiteit, door :c •. REUS 
SENS e .. n J .WILS uitgegeven, bezor~àe. volgende namen: Rombout .. 
Boom (14:;4,1435), Jan van Balen (1438} Jan van Brabant (1,450), 
Geert Bleren (1459), Jan 11an den Briel (1463), Pieter Dorlant 
(1472), Jan van Gent (1478); Eustachius van st.Truiden (1483). 

L 
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E:et eonverrt te Zelem werd door de offioiij.les bestuurd 1 

diegenen nl~ aan wie -een of:ficimn, een ambt was. toevertrouwd. 

Daartoe rekende reten de prior, de vicaris, de procurator en 

de koster. Ofschoon hun bezigheden :zich .hooidzakelijk binnen 

de muren van het klooster a.fs11eelden; gebeurde het toch dat 

dé :prior en de 1irocurator naar buiten optraden. In dit opzicht 

versch1lden zij van 'de ande:l'..'e kloosterlingen, die in q.e cel 

hun eenzaimheidsideaal beleefden. 

De g~w6ne mönnik immers was aan aen. strtkt afgebaken- 

de pla.äfs gebonden, die hij niet mooh.t verl~ten •. In .het 

ki06ster·hield hij zich in zijn cel OP; die hij slechts 

Voor é.nkele gemeenschappelijke oefeningen ~ls het officie 

en de bijwijlen geeamenlijke maaltijd rnoc:b:t verlate!), (1). 

JJ:hi.ga'' b'ewegingsVrijhéid werd• hem no.ontan~ onder: de vorm 

v an ·eén 'Wekelijkse wa.n-de.ling toegestaan (2) •. , T .. e. Zelem werd het 

gë~ied 
1
dat voor die wa1.1deling bestemd .was, :I'eeds :tn 1336 

doo:é ·de Grande Chartreuse vastgelegd. Te oordelen naar de 

öä~ichrÎj-ving van het. ,1ta:n,t'i1~si; .kwam heru ,te:r'~etn nagenoeg met 
'. 

~-.---:--~---------- 
(11 Zulk her-~mitisc:b. voo:rlcqmen .behoor4e tot. een der grond 
begias~len 'van de Kartui~e,rregel •.. Ofr i\Consuetudinee C. XIV 
<r+i :x::i'VII!-XXXI; f3tatata antigu~~ 1:I,e.XY.:..XYI!;Sta:tuta nqva, 
9.• Vl, ' 
(2). Sta~uiïa nova" II"c.IV,nr ?. 
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de parochie Zelem overeen (1). Ruim 200 jaàr bleven die 

termini behouden" In 155'7 werden ze echter verlegd, toen 

men wegens de slechte toestand van de wegen in de winter 

de kloosterlingen een andere hogergelegen wandelweg voor 

schreef (2). 

Wie uit zijn klooste:rkamer geroepen wera om een ambt 

waar te nemen, wiet dat zijn bezigheden ziéh 011 een heel 

ai1der gebi.ed zouden af'ape Len , In de regel· had. de kandidaat 

prior een betrekkelijk lang kloosterleven aohter de rug en 

vaak zetelde hij reeds in het bestuv.r van zijn eigen convent. 

Zulks was het geva.l met :Everard van Heussen en Hildeward 

van Oostee, die voor hun prioraat hHt p:rooura.torschap. te 

Zelem uitoefenden (3) .. Anderen wa.ren voor hun aans'têlling ul 

o-verste van een ander klooster geweest; J·an van Meldert, Hen 

dl:':ik: van Coes:t'eld- Heinrich vonder Birnbaum en Hendrik 

Orsoy droegen het priorskleed respectievelijk te Herne (4), 

Arnhem. (5); Doo:rn:i..k (6) en Roermond (7)" Jan van Bal.en 

aa.a.reutegen was voor zijn benoeming tot prior, vicaris ts 

i 

k.- • 

(1) R.A..I-I •• Fonds :Kartuizers Zelern,oar1n.:i.l&r"nr 15,:fol"108. 
(2) R.A.fI.,Fonds Karimize:rs Zelem,karton 13(14 maa.rt.1557). 
(3) Everard van Heussen, prior in de jaren 1401-1406 (R"A.H. 
!.,onds KçL:;']_U:ize:rs Zelem, cartular. nr 14, fol"19) was procu 
rator in 1387 (R •. A.H.·, Fonds Kartuizers Zelem.,,o.artt:tlar.nr 14, 
fol.105); Hildewa.rd van Öosteet prior in de jaren+ 14}8- 
1440 (R".A.H. ,Fonds Kar~uizers ZBlem~karton 7) wà.s procurator 
in 1434 (R.,.A .• R.,Fonds Kartuizers Zelem,eartular.nr 14,fol.144 
en cartula.:r" nr 15, fol.47). 
( 4) }; • L.AJWALLB, Q..~., , b Lz .182. 
(5) H.J.J.SCHOLT:illNf1t ~ Kartuizers bij Geertruiden9erg1;. in !k,Jh ,XVIII (1941); blz .5:2, . . 
(6) IDEMtDe. LttteFaire1 nala.tenschal? van de Kartuizer$ in ~ 
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1 

scheut (1). De bestuursleden buiten de prior riep men soms 

zeer vlug tot hot akt Leve leven. Ja; Jan van Veerle, in sep 

tember 1439 nog novLe s (2) was al in juli 1441 procurator (3). 

Volgens de oud e Kartuizerregel had de prior in de 

eerste plaats zorg te dragen voor het goestelijk welzijn 

van de monniken e:n het insta.J:1dhouden der commu:rü·beit (4), 

Hierbij verkreeg hij in 1368 bij de uitvaa.rdig:Lng van de 

§.tat1J.ta Wova toezicht op de financiëri
1 
welke slechts voor 

een klein deel in de handen van de proourator mochten blij• 

ven ( 5). Als h<:Jt zaken van aangelegenheid betrof hield hij 

zich blijkbaar o ok met de adnürdstra.tie van het klooster be ... , 

Zig (6). 

De prior handelde echter niet naar wil1ekeu:r:< Steeds 

stond hij onder toezicht van de Grande Chartreuse, die met 

behulp van de visitatoren controle op hem uitoefende. Zelfs 

konden de onderdanen het beleid van hun overste &a.n de kaak 

N-d-1 .~ - i o· ~ ~ -xv~ (·1°51·) bl ~~ e .$:r'. anuen. - n .'-., •. /.\•, >-À\f ;;i ' - z.,c;.c:. 

(7} IDEM, Het Roermondse KarttlizEn·convent v6ór de zestiende 
eeuw , in P. S .H • .A ~L., LXXXVI-LXYY.:VI1 (1950-1951) t blz. 216-217 .- 

( l) A.J?IL. Een eschiedenis va.n het Kartuizerconvent fO .L. 
Vrouwe vàn -ratieli e Scheut en .!----~-- -~- _., , ..• _. •.•• 

(2) R .A.H. :1~~1onds Kartuizerklooster 
tembs•r; 1439 • 
(3) Ib:Li.,ka.rton 7 (15 ju1i,144l). 
(4) Statuta a11"biqua, Tl,c.X,nr 6:1t---priores i:nteTcaetera. 
quae eis debent, q_uietis El't f;:1i;abilitatis et a.liorum rtostrae 
religionis exercitiorum praebere debent .ae Lpaos in eXBrnplum--;;;-'n •,.t~·· 

. ,',;; / ,t') 

(5) Sta.tuta .nova" II,c.III,nr 13:HPrior~s. ne1i--··pecr-mitt-ant._,_,.,, -- ,ttJV 
procuratores servant p ecunf.am ·u.ltra d e cem librarum cnia:rrtitatem11• 

. ' . - . . ~ ' - ' . ,• 

( 6) Al de grote gro11dr1anko-pen in het b egi:n van de XVe eeuw 
te Zelk waren aan de aktiviteiten van prio-r Bvera:rd van Heus ... 
sen te dar1ken"Vg1.E.A.-H.,Fond$ Kartuizers Zelem,kartons 2,3 en 4 
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stellen. Zulks scheen in he t b egi:n van de XVIe eeuw te Zelem 

het geva.1 te zijnf toen drie kloosterlingen zich bij het ge- 

neraal-ka:pittel over hv..n prior beklaagden. De vergadertng 

verstrekte deze kloosterlingen antwoord en machtigde de vi 

si ts.toren der :provincie op te txefüm, ir,dJ.en de beschuldi 

gingen, die tegen de overste V'l(3rc1en uitgebracht, gerecht 

vaardigd waren (1) • 

Daarenboven was het prioraat niet blijvend. Wel 

diende de prior ·telkenjare zijn an1bt ter beschj.kkin.g van 

het bestuur der orde te stellen. We:rd hij gehandhaafd dan 

verordende dit: 11P.ri9J.>i domus· prow·~ Diest non fit miseri cordi_ä", 

Indien de overste Gegronde redenen aanvoe rd e, kon hij even- 

wel va.n zi;jn ambt ontheven worden. Zo ontving prior Gerrit 

Schulte, die om gezondheidsredenen dringend ontslag had aan .... 

gevraagd, in 1421 hieJ:-·l;oe vergmvling en verlof om zich in 

:Btlonnikhu.izen te gaan vestigen (2)" Zijn gezondhe:i.astoestand 

wa.s echter zo slecht geworden dat deze beslissing geen ef- 

fect. meer had (3). Heinrieh v on der Birnba.um kreeg echter 

om' gelijkaardige redenen geen ontslag. Inêiien hij wegens 

-zwakheid het convent niet meer naar behoren kon "besturen, 

mochten de visitr1.toren hem evenwel on-tsla.an Ur). Ofschoon 
....• ~_,,,, ....., __ ~--- 
(1) o.c.G. 1532: ni,;-t de his qu.ae pe·tunt D.Gu.ilhelmus, Joan 
nes et D .c o rn e l.La Zuot de Brie lis--- ,-si c aus am ha'bea:nt jus-1- 

tae que r e Lae adversus prio:rem, quae ex eorum litteris non / 
s ç1.t is evident oJ:' app ar GJlÎ, ,exponunt vis j:t at or i bus pr oväne i ae ; 
qui min:Lstrabunt justi tianL". 
(2) C./ .• G- •. ,1421:nP:rio:1:~i d ornue prope Diest propter suae grnves 
ijîfirmita.tes et ad auam magnam instantiaw fit misericordia et 
quon i.am ae:r d:Lcte d omue est sibi inconveniens vad af ad domum 
monaz-eho rum Geldrie ad sa.ni t at em rf~ cupera.ndam---" ~ 
(3) c.e·.G.l422:110biit D.Gherardus Schulteti-- ... mcnaehue 
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de prior Jan van Balen om onthef'f'ing uit zijn ambt had ver- 

zocht, werd hij in 146[3 door a. e vi~rgrtderin.g gehanfü:iaa:f.d t die 

hem. vermaar1de geduld te hebben in zijn bediening (1),. 

Bracht het oestuur van het convent zelden mee dat de 

prior z1jn klooster behoe:fde te verlaten; ·toch was hij soms 

in opdracht van de orde als visitator, assistent of di:êfini 

tor van het generaal kapittel uithuizig. ::Oe monniken van ;te 

lem he'bben bi.j het visiteren van de provinèies een beperkte 

rol gespeeld" 5;ve:r·ard van Reussen was de enige prior,. die 

als visitator optrad. Same.:n met Hendrik van Coesfeld stak 

hij in 1405 de Noordzee over· om de fü'1gelse provincie te be 

zoeken (2). G,edure:nde het ge:rrn:raal-kapittel van 1453 behoor .... 
,,· 

de prior Gerard van G-oea tot de acht dif:finitoren, die samen 

met de :priorgeneraal tijdens de duur van het kapittel de ab 

solute leiding hadden (3). Ook bij het stichten van nieuwe 
.•.... ...,. __ """' ,..._.,.._...,..,. 

Ca.rthueiae prior d oaus dè Diest---lf" 
(4) c"c.G.1442: HJ?riori domus p:rope Diest non :fit miserico:r- 
dia; aed propter auaa in:firmitates crebras c.orrunitr'-i;itur visi ..... 
tatoribus ut. e am sibi f ac.larrt , si hoc pro utilitate d omu a 
ritum. tµerit expec1ire11• 

(l) c.c.G,J..469:u:Priori domus pr o pe 1)iest non fit mis.erioor 
dia" ae d h abe af adhue patientiam in of'f'icio 11• 
(2) :l!;.M.TB:OlVIPSOH, T.he Carthusjan Orqer iE_·1,1nglt'l.~,. blz"179- 
180. 
(3) AROHIVBS IfB L.A GRA~fJ)JI; CHARTID~USEJ.,· . .A.-v.,nr 74 a. _,._.~. 
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Kartuizerklooste:rs was het aandeel van Sint-Jan niet bijster 

groot. Slechts eenmaal in 1503 kreeg a.e prior van. Ze-lem een 

dergelijke opdrocht, toen Jan de Ghelasmaker z Lch in ve r-b ä.n ..• 

ding moest stellen met een vrouw te Kortrijk., die aldaar een 

Kartuizerklooster wilde stichten ... Hij diende hierove:r.' op het 

volgende generaa.1 lrrci.pittel -ve1'slag uit te brengen (1). Van 

die stichting kwam. echter niets 'terecht. 

Ruimer evenwel was de belangstelling·, die het convent 

en vooral de prioren van Zelem voor andere kloostercongre.. 

gaties toonden. 1ten enkele keer werden de oversten van Sint• 

Jan b.ie:rbij buiten ordeverba...-vid als visitator e.pge:roepen. D:Lt 

geschiedàe sedert 1410, toen het vrouwenklooster 11De :BEr- 
,,~ 

sloten Ho:f0 te Herentals tot stand kwam en de stichter Ar- 

nold van Oraye:nhem het onê.e r toezicht van de prior v an Ze-. 

Lem en van de abt der Premonstratenzers van Tongerlo stelde. 

(2). :Bijna gelijktijdig werd het· nonnenconvent van Zichem 

gestichtt waarvan de prior van Sint-Jan eveneens als visi 

tat_çir aange ateld w·erd ( 3). 
...• ...., ..•. ~ •.... _ 

' {l) ''l (' ..• 150= c;,. ,.h, ). 

( 2) p J .R iyri1 llVKTFhCc< bl · '71'' • .,~ • • á N.Jti!, ,.&tsü, Q,! Ç, • · z • J ( • 
(:;) 

·p J J - 0•0-n-r.~, ... , ..... ,.. G · . C h • K ..i.,1 ' "A ' ,.., .. ,:,.. •.• i:::ii...,;J1,.,..v'J.,t,rk;, ozew1.·11 ·om a1r ar1.,:l~i?.r en nJ...SSÇ!J.~O:E, 
Va.tl Y$lana, Ln A.G.A.U.,LII 1926 ,blz.127. 

l 

L 
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Vooral in de kloosterslotbeweging speelde het Zelem 

se Kartuizerldooster e ame.n met andere Brabantse Ka:rtutzer 

conventen een niet onaanzienlijke rol. Met uitzondering van 

de Kartuizers en enkele besloten vrouwenconve:nten, verkeer 

den vrijwel al de andere orden i:n het begin van de XIVe 

eeuw in staat van verval. De oorzaak van het kwaad lag voor 

al in de uithutzigheid, die ju1st bij de Kartuizeri:=:1 met suc 

ces bestreden werd. De reacties bleven niét uit en overtuigd 

van de hoge geestelijke waar-d en, die de insluiting meebracht, 

stonden de hervortni:ngen te Br-ab arrt in het teken van de clau 
suur (1). 

Toen Godfried van Oesterhem in 1407 beslaat bij' Leu- 
_,.; 

ven een priorij van reguliere kanunrri.ken te stichten nam hij 

reeds de insluiting van het Kartuizerconvent te Zelem als 

voorbeeld. De bekraohtigtng ervan volgde bij beslissing van 

paus Martinus V, die in 1418 het klooster onder clausuur 

nttd no.rm.am Oarthusianorum. in Zelem" $telde (2). ~- ' . -~-'<-.~-~.,.... . 

Een zeer :invloedrijk man :Ln de kloosterslotbeweging, 

riddex Arnold van Crayenhem" vat se toen ook het plan op 

naar het mode L van Bethlehem bij Leuven een mannenklooster 

---------------- 
(1) F.PRIMS,_:Qe kloosterslot~eweting Lr12..:rabaqiz, in Meg_e~- 
1~ngen. van. de. Kon.Yl "Akad "voor Wetenschapper1,.}-lasse der Let 
teren, VI,11passim. 

(2) J.It~Jnrs, ll!,;stoire çlu dioçèseThe la 12rinci:pauté de L:i:_ège 
nendant le XVe siècle" blz"109~ 

i'- 
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r 
!, te Ouwen-Grobbendonk te stichten. Nadat hij met enkele 

vrienden, waaronder de Ka.rttüzerprioren van Antwerpen 

en Zelem, overleg had gepleegd, kwam het klooster in 1407 

tot stand. De plechtige instelling van de prior greép pas 

in 1420 plaats, Onder de genodigden bevond zich Gerrit 

~3chul te, overste van Sint-Jan, Op aandringen van Arnolds 

echtgenote Johanna van Steyvoort, die met Zelem op goede 

voet leefde en het herhaaldèlijk giften schonk, vaardig 

de paus Eugenius IV in 1431 zijn !,!lla inelueionis uit, 

waardoor de prioren van Windesheim, Groenendaal en :&elem 

gemachtigd werden de insluiting van het convent naar het 

voorbeeld der Kartuizers te omschrj_jven. Hendrik van G.roe 

nendaal en Godsohalk" prior van Zelem" reisden hierdp 

naar Grobbend.onk en zetten bij de Troon pa.len uit. Het 

statuut, da-t het slot zou ui tmakent werd in 1432 door 

beide prioren te Luik nader uitgestippeld (l). 

Hierbij bepaalden de aktivi·teiten der prioren van 

Zelem zich echter niet. Meer=malen traden zij op in publie 

ke aangelegenheden, ofschoon niet steeds met hetzelfde suc 

ces. Mèrk,wa.ardig was de tussenkomst die Gozewijn Comhair 

in 1414 aanvaardde in de verwikkelingen tussen koning Si 

gismund en de hertog van Braba.rrt, Antoon van Boergondië 
/ 

om het bezit van Luxemburg en Brabant. Toen het de hértog 

duidelijk werd dat Sigismun.d de kort te voren uitgebroken 

_,..._...,. ,,_., _ 

{l) F.PRIM.S, De.priory O.L.V. ten T;roon te Ouwen-Grobbendonk~ 
passim. · 
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opstand in Luxemburg ondersteunde, zette h:i.j prior Goze 

wijn Comhair aan zich in dienst te stellen van de vredes 

plannen en de koning ta gaan opzoeken, die toen toevallig 

in Noord-Italie verbleef. De overste van Zelem gaf gehoor 
,.. 

a.an de hertog en vertrok in het voorjaar van 1414 naar Ita- 

lië. Bij Sigismund toegelaten, overhandigde Comhair de ge 

loofsbrieven van Antoon en in een uitvoerig betoog kwam 

hij vervolgens zelf uit voor dienB belangen~ In juni van 

hetzelfde jaar hadden zij beiden een nieuw onderhoud, d af 

meer in het bijzonder over het bezit van het hertogdom Bra 

bant liep. -Volgens Sigismund moest Brabant terug naan zijn 

huis keren, niet alleen omdat het een opengevallen leen 

betrof, maar voora.l omdat; hertlbgin Johanna het aan keizer 

Wenceslau.s zou hebben overgedragen. J~ven knap als gepast 

toonde de monnik ten antwoord een muntstuk, wa.arop ae beel 

tenis der hertogin prijkte. Dit muntstuk, naar hij nader om 

schreef, zou geen zïn hebben gehad, zo Wenceslaus wer:kelijk 

erfopvolger ware geweest. Kort nadien keerde de prior naar 

de Sint-Jansherg terug. In augustus verliet Comhair echter 

opnieuw he·t klooster en vertrok samen met een aantal voor 

aane t aan den td t Brabant voor een derde maa.1 naar Sigismund t 

die toen te Koblenz verbleef. Eens te meer leverden de be 

sprekingen geen blijvende oplossing op en het gezantschap 1 

dat ët3- 20 augustus de terugreis aanva~dde, voegde zich 

vijf dagen later bij Antoon te Antwerpen, waar het verslag 

uitbracht. J)aarna schijnt Gozewijn Comhaîr zich definitief' 
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in zijn convent te hebben teruggetrokken (1). 

In de onderhandelingen tussen Gent en de Roomse ko 

ning Maximiliaan was prior Nicolaas Kengtemp minder geluk 

kig. Met de prior en van de Kartuizex,.c:kloosters te Antwer 

pen en te Brussel begaf hij zich in 1485 naar Gent om de 

vredesplannen van l'l'laximiliaan te dienen. Spijts zijn op 

dracht werd hij samen met zijn medegezanten door de Gente 

naars in hechtenis genomen •. Gelukkig ga.:f Gent zich op ae 

dag van hun gevangenneming over en konden zij na veertien 

da.gen naar huis terugkeren (2). 

Méér nog dan de prioren waren de p:rocuratoren met het 

beha,rtigen van de materiële belangen van het convent belast. 

Bij uitnemendheid lag hun a,ctivi teit in het beheer van de 

kloosterbezittingen
1
die door de term~ni possessionum afge 

bakend werden. Wanneer deze limita.ti:ä te Zelem ingevoerd 

werdt staat niet vast. In de XVe eeuw evenwel is ze van 

kracht, want blijkens een verordening van het gener:c.1a.l-kaptt 

tei in 1428 was het het Sint-Jansklooster niet veroorloofd 

de grepzen van zijn goederen uit te breiden. Daarentegen 

diende hz~t al zijn· goederen buiten dit gebied te gelde te 

(1) 
(2) 
van ~ 

Je 
J?.F.X. Dl~ RAlVf, Chronigue des duc$7Brabant. VI,k.CXVI-CXVIII. 
A.PIL, ~@en geschiedenis van het KartuizerconventllO.L.Vrouwe 
G,.Eatie Ute Scheut en binnen Brussel, blz. 203. 
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maken (1). Omstreeks 1447 ging het generaal-kapittel op een 

nieuw verzoek evenwel in en de oude grenzen, die binnen een 

afstand van 12 mijlen van het klqoster gelegen waren, werden 

nu op 22 mijlen afstand van de steden lîiest en Halen gebracht ( 2). 

Op dit terrein opereerde de p r ccur at ozr , Zowel bij de 

aankoop als de verkoop van gronden en renten handelde hij ge 

woonltjk de zaken af in naam van het klooster (3). Moest er 

leenhulde betuigd, dan ook werd hij door de. communiteit af 

gevaardigd ( 4) • Kr,Jchtens · a e formulering van verf:ch:Lllend e 

akten droeg de procurator soms zijn gc:;:;.a.g aan een convers, 

donaat of zel:fs aan een buitenstaander over" Wellicht mocht 

hij het convent immers niet naar willekeur verlaten .• Zo kon 

de procurator van het Kie+ slechts zevenmaal 1Jer jaar· binnen 

de limitten uitgezonden worden en dan J:JOg alléén in gevallen 

die een convers, reddiet of knecht niet tot een goed einde 

-~ .••... -- ..• -.- .....•.....• _....,,...,,...., 

' (1) C .c .G. 1428: "Licentia vero dilatationis termina:rum, cuf.us 
eopäam Vidimus; quonf.am mf.nus Lar ga est, annu Lamua , in.junger:. 
tea eis quod posse-ssiones et :redditus .•. - extra terminos ven 
dant, infra biennium et pe cuná.am- .... ". 
(2) F •. ;.RAYMAEKERS,· o.c.; blz.50, noot 1: 11 ••• - sufficientes 
intellex;imus •.. -vobis termini possessiones acquirend.i a procura 
toribus veat:ris tantum ad 12 leuoas fuerunt a.ssignati -- 
assignámus· ut videlicet ad 20 leucas seu 22 ad plus a villis 
de Diest et de Halent inter quas domus vestra est aituata,se 
extendant---u •. 
(3) IJit blijkt ult het f'ormulier van de aankoop ... en verkoop 
akten" Uitdrukkingen als~ "Janna van den 13riele :p:rocura:tor 
sgoidshuijs van Zeelh~m neef't opgedragen inden name van den 
selven go1dahuystt zijn niet zelden. 

(4) Cfr. ondermeer R.A.H.,,Wonds Kartuizer Zelem, kqrton 5 
( 6 ju.li1 l42l): t1He1;rio van Ostee procurator van syne god shuye 
wegen es eomen ta1rscot -- ende heeft onssen heer van AJ.rscot 
te huse ende te hove gesocht---hem te voldoene van alsulker 
mana e ap ende hulde ais tsgoidshuys onsen lieven heer na leen 
recht sèuldich weere te doene van haren leengoede-- ... 11• 
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. vermocht te brengen (1). Vanaf 1447 evenwel ziet men de pro 

curator van het Sint-JansklooBter ook buiten de bezitsgrenzen 

optreden; dit echter maar viermaal per jaar (2). 

Behalve enige namen is er over de vioarii en sacristae 

van Zelem weinig bekend. Als naar gewoonte stonden de eer 

sten de prior in zijn bestuur ter z:î.jde (3) en maakten zich 

verdienstelijk met de opleiding der novicen (4)it Denkelijk 

hadden zij eveneens toezicht op de gestrafte monniken (5). 

De sacristae hadden te zorgen voor de kerk en de sacristie 

(6) •. Hun bedrijvigheden, in tegenstelling met de prior en 

de procurator• beperkten zich dan ook tot enkele bezigheden 
,.., 

binnen h~t klooster" Zij verschilden weinig van de andere 

monniken, die met gebed, studie en schrijf.arbeid hun kloos 

tercel eer aandeden. 

(1) H.TIELVAU:lCj o.o.,bl.Zo61-6~?. 
(2) F.J.RAYM:.PJiiKERS, .Q.!.2..,blz.50,noot 1:n----9.uodq_ue prior 
sepedicte domus---sutj.m :prooura.torem ter vel qua.ter in anno 
e;ictra prei'atos terminos mittere seu destinare valeat--u. 
(3) H~J.J.SCHOLTENS, Het Roermondse Kartuizereonvent voor 
de zesi7iende eeuw, in P.S.H.A.L., LXXXVI-LXXXVII (1950-1951), 
b lz .210. · 
(4) A.PIL, .2.!.9.•,blz.209-210 •. 
(5) o.c.G. 1436: 11Bt de incarcerato liberando de quo/scrïbit 
v t ear-Lus committi·tur p:rio,ri Antwerpiae--11• 

' (6) R.J .J .SCHOLT:tiNS, !!_et Roarmondae Ka.rtuizereonvent voor 
,g_~ zeetiende eeuw, in P.S.R.A.:L .• , LXXXVI-LXXXVII( 1950-1951), 
blz.210. 

(; 
L ..... ----·--- ·-- . ~-----·- -- -~ --~-~, ~~,'--~·.-::. 



r ' ' . 

' t~·i~p· . 
it 
t:' 

-i- 85 

§ 3. VREltMDE MONNIKEN l~N PROV.ENIERS TE ZELEM. 

Buiten de monniken, die zich door hun professie aan 

het klooster hadden verbonden, werden e:r bijwijlen ook Ka.1· 

tuizers uit andere Kartuizerconventen als h_ospite.s naar' Ze 

lem gezonden. Hier verbleven zij gewoonlijk slechts enkele 

jaren; waarbij het huis va:n herkom13t hun onderhouü diende 

te vergoeden. Voor zover bekend, hebben zij er nooit een 

ambt waargenomen. 

Niet zolang na de stichting van het Sint-Jansklooster 

vindt men er reeds Gerrit Santen uit Herne als pos;ee~. Hij 

verbleef er niet erg lang, want omstreeks 1359 verhuisde hij 

naar Luik, wa~ hij tot de eerste monniken van het aldaar ge 

stichte klooster behoorde (1). 

In de X.Ve eeuw vooral kwamen verschillende vreemde 

monniken na.ar Zelem over. Zo diende Jan va:n Arnhem, na ze 

kere tijd te Sint .... Jan te hebben doorgebracht, krachtens een 

verordening van het generaal-kapittel in 1411 naa.r het huis 
' 

zijner professie te Luik terug te keren. (2). Ook Adriaan 

Keppel uit het Brugse Kartuizerconvent vond voor 1459 nabij 

Diest een rustig onderkomen. Vandaar werd hij naar Scheut 

~----~--·-- .•• -·-.-,..<j,,o,i•""'6t 

(1) H.J.J.SOHOLTEWS, J)e Litteraire nalatenschap van de Kar 
tuizers in de Nederlanden,: XY..V (1951), blz.11. 
(2) c"c.G. 1411: tt.t}t D"Johannes de Arnheim, hospes in Zeelhem, 
vadat ad d omum Leodii, suae professionis .... -..,..tt. · 

' 
t' 
~· 
L 
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overgeplaatst, waar me:n zijn verblijfsonkosten voor één 

jaar moest vergoeden (1). 

Alhoewel de reden van verplaatsing niet altijd bekend 

is, ia zulks we Le eria het onbehoorlijk gedrag van sommige 

monniken" Zo verstrekte het generaal-kapittel van 143f:; aan 

Zelem antwoord over het al dan niet hospiteren van een kloos 

terling, die het convent met ergerlijke gewoonten voortdu 

rend aanstoot gaf. Als hij zich niet bete:rd0, konden de v.i 

sitatoren hem naar een ander huis stunten mits Sint-Jan even 

wel de verblijfsvergoeding voor h aaz' rekening mm (2). 

Waarin het boeten van een gestrafte bestond, blijkt 

niet uit de bz-onnen , t3oms werd bhij in een strafcel, career 

genoemd, opgesloten (3). Reeds omstreeks 1435 verbleef er in 

Zelem een incarceratus. Zijn vrijstelling, we Lke de vicaris 

had aangevraagd, werd door de kap ittelve:cgadering van 1436 

niet onmiddellijk bewilligd, maar wel toevertrouwd aan de 

prior van .Antwerpen (4) • 

Merkwaardig was het geval van d,e convers Jan Eyme- 

ricu-s uit het :Kartuizerklooster te Utrecht. Na e en verblijf 

van twèe jaar als hospes te Antwerpen, werd hij in 1446 naar 

....-----""'"'__, _ 

i 

(1) A.PIL, o•c.fblz.177• 
(2) O.C.G. 143f:3:"---et qu i a quidam monachorum dicte d omue 
suis moribus scandalosis conturbat dictam domus, committimus 
visitatoribus quad praedictum, nisi se emenclavertt, expensis 
pr-aef at ae d omus alibi po seärrc collocarett. 
(3) Te Zelem blijkt zulke strafcel bestaan te hebben. Cfr. 
R .A.:EI., Fonds Kartuizers Zelem, karton. 11 (17 september, 1510): 
"Acta fuerv.nt hae e in quadam ee l.La supra carcerem---". 
(4) C.C.Ga 1436: 11.bt cle incarcerato liberando de quo scribit 
vicarius coID.mittitur priori Antwerpia.e---11

• 
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Sint-Jan gezonden, waar hij klaarblijkelijk straffen uit 

boette (1). Krachtens een verordening van het kapittel 

kreeg ook hij geen Ertrafontheffing en moest Zelem enige 

tijd met hem geduld oe:fenen (2). Het jaar nadien verbleef' 

Eyme:ricus nog steeds als inca.rceratus op Sint-Jan (3). 

]e kapittelvergadering van dat jaar, die hr:;t Utrechtse 

klooster echter ertoe aanzette de verblijfsvergoeding van 

haar gestrafte monnik in Zelem te be t a.Len.; bepaalde te- 

vens dat Eymericus elders kon opgenomen worden (4). Zijn 

naam komt in de latere ohartae capituli niet meer voor· 

Omstreeks 1450 is .hij als hosIJes te Monnikhuizen bi'j Arnhem 1 

overledèn (5). 
,,.. 

Het gebeurde wel eens dat een Kartuize:D'-'convent 

tengevolge van zware materiële zorgen gedeeltelijk of 

zelfs in haar geheel elders gastvrijheid diende te zoeke.n. 

Blijkens .een besluit van de G·ra.nde ChartreI.tse sèhijnt Zelem 

omstreeks 1423 zulke moeilijkheden gekend ·te hebben. Indien 

d~ visitatoren, die met de divisio belast werden (ö)J _ __.... ,.... __ 

l: 
' ' 

l 
t; 
L 

(1) ·C.c.G.~ 1446: 11 ••••• --et frater Eymericus conversus domus Tra 
jecti,, qui per biennium fuit hospes in d Lct a domo Antwerpia.e 
v ad af ad, d omum de Zeelhem prope Diest ad ho apä t andum ad ordi 
nis voluntatemH. 
(2) C.C.G. 1448: n1,Jt de quod am ibi inca.rcerato z-BymericoJ 
professo d omua Ifova.e Lucis pr-op e Trajeetum; a quo petunt 
liberari, habeant patientiam et adhue sustineapt eum---11

• 

('3) c.c.G-.1449:"}Jt super his quae de incarcerato Trajectensi 
scribunt ... -- n. 
( 4) C. C "G-., 144 9: 11Bt injungim.us si bi l··p:ri.ori et ccnverrt u.l de 
domo TrajectensiJ quod ad dictamen visitatorem provinciae 
ita liberaliter nrovideant de expensis sui incaroera.ti in do 
mo Diestensiiq,uod ibidem au t alibi patienter tolerá:tur---11

• 

(5) H.J.J"SCHOLTI~ES,Neorologie va.n de Utrechtse Kartu:tzers,in 
A.G.A.U.,LXXI(l947),blz.120. 
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een aderlating toegestaan hcbben , wat deze toè'h niet bijs 

ter groot- Het klooster immers telde enige jaren later nog 18 

kihorreligieuzen en 6 lekebroeders, welk a.a.ntal in de XVe eeuw 

juist het hoogst is (l). 

Bijna volledig evenwel was i.n 1427 de overplanting van 

de Utrechtse Kartuizers tengevolge van het Utrechtse Schisma. 

Verschillende Kartuizerconventent waaronder die te Amster 

dam, Antwerpen en Brugge; moesten monni.kerr uit dit klooster 

te gast nemen. In Sint.:.Jan vond Jan van Bueren een gastvrije 

cel. Hij stierf er weinige jaren later (2). 

Een Kartuizer, die buiten zijn eigen klooster verbleef, 

kon zich door een tweede professie aan het gastvrije klooster 

verbinden. Cornelis Wayn, hospes te Zelem, mocht in ··1505 met 

de toelating van de :prior en het convent o:p de Sint-Jansberg 

een nieuwe professie doen, waar-door de banden met zijn vroeger 

huts werden verbroken (3). 
___ ,..... . ,~--- 
(6) o.c.G.,142"3: 11---et de divisione domus suae committi 
tur visita.toribus, pr out; petitur; qu i.bue etiam visitatori 
bus committitur plena facultas disponendi de hospite--". 

(l) F.J.RAYMAEKT'.RS, ~,blz.39. 
(2) H.J.J.SCHOLTENS, Necrolg,gie van de Utrechtse Kartuizers, 
in A.G.A.U.t LXXI (1952),blz~107,111~ 
(:3) C "c .G. 1505: "Bt D .Cornelius Wayn1 hospes de Zeelem fa 
ciat pro~essionem de consensu prioris et conventus". 

- ----------~- •- ---- - ----c--,-,----,·-. - 
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Het gebeurde ook dat wereldlijke pe z-aonen mits be 

paalde verplichtingen tot een Kartuizerklooster toegang kre 

gen, waar zij dan enige tijd in geestelijke afzondering door 

brachten. Ofschoon dat soort van kloosterbewoners, die men 

prebenda.rii noemde, bij de Kartuizers eerder zeldzaam voor 

kwam, heeft Sint-Jan er toch· enkelen geherbergd, wat Rais 

sius erg trof (1). SJJijts deze mededeling zijn er slechts 

een drietal proveniers bekend. Het zijn Renier II" heer van 

Schoonvorst en van Zichem, ridder Hendrik van Diest, heer van 

Riv:ieren, welke tevens een groot weldoener was van het kloos 

ter alsmede Jan Bleren uit Diest. Zij komen respectieve:)._ijk 

ter sprake in oorkonden van 1400 en 1445 en in een test~ent 

van. 1477 (2). 
Blijkens de twee oudste handvesten hadden Renier )I 

van Schoonvorst en Hendrik van Diest op hun kosten en me t 

toelating van het convent binnen de muren van het Sint-Jans 

:klooster een hu.i.a je voor eigen gebruik laten bouwen. Ho,e 
\ 
\ 

die gebouwtjes eruit zagen, blijkt niet uit de beschl"ijving. . \ 

Nu eens is e:r sprake van "huysinghe ende tymmere11
; Hend:pik 

van Diest heet het kortweg 0huys". Volgens de oorkonden)1ad 
\ 

den beiden enkel het vruchtgebruik van hun woning, die pi:j 

hun dood het eigendom van het convent werd. Hieruit 
...,._.,.,.... ..•. ...,. 

(1) A.RAISSIUS, Origines Oarthu~iarum Belgii, blz.52:"-- .... 
et intra solitudinis hu i.ua secreta deliteseerrti, mu Lt a ad 
haerebat turba nobilium adeoque f:r.equenta.batu:r ab eis---t•. 
( 2) Zie Bij Lage I. 

... 
\ 

volgi 
,\ 
\ 
\ 
\ 
\ :,t 
\, 
\. 
\ 
') 
(' 
\1 

\ 
.\ 

'\ 
' r;.',c 

~: • 
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misschien da.t de voornoemde hutsjes naar het plan van de 

andere cellen opgetrokken werden, zodat zij later door de 

monnä.ken zelf in gebruik konden genomen worden è 

Ook de meubilering van hun cel, die deze proveniers 

blijkbaar zelf gefinancierd ha.dden1 kwam na. hun overlijden 

het klooster toe. Zo schonk Renier van SchoonvoI·st zijn 

huisraad, geld en al de andere bezittingen, die hij zou 

achterlaten, a.an het klooster, op voorwaarde evenwel dat 

deze beslissing later mocht worden herzien. Hendrik van Diest 

maakte hierbij gewag v ah 11juwelent1 wat er schljnt op te wij 

zen, dat hun inboedel niet zo eenvoudig al$ die van demon 

niken was. Waarschijnlijk: ging het om enkele·kleinoden, die 

aan de Kartuizers zelf verboden waren. De cel van de prove 

nier Jan Bleren waJ, weer eenvoudiger. Te oordelen naar z;ijn 

testamentaire beschikking bestond geheel zijn huisraad slechts 

uit twee bedden met bedsteden en toebehoren, Uit deze medede 

ling volgt dat dit vertrek niet enkel door een persoon be 

woond werd. Waarschijnlij'.k betrof het hier de cel van zijn 

zoon Gerard Bleren" die toen te Zelem als Kartui.zer verbleef. 

, Het verblijf van die mansen in het klooster was niet 

omschreven. Zo kon Renier, h0~er van Sehoonvorst, met toe-· 

stemm.ing van het eonve,nt nu en dan al naar gelang twee of 

drie dagenz:gn kluis betrekken "ghe Ly c anderen gastent haren 

vrienden, die her overcomen"~ Als de provenier er was, be- 

.hoorde hij zich echter aan bepaalde richtlijnen te houden. 
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Vooreerst moest Renier van Schoonvorst voor zijn eigen le 

vensonderhoud zorgen~ Hij diende zich niet alleen behoor ... 

lijk te gedragen, maar ook toezicht te houden op de knech-. 

ten, die hem vergezelden • Luidruchtig jachtbedrijf werd in 

het klooster niet geduld. Ook mocht hij er geen oneerbare 

personen, die het convent tot schande zou strekken, huis 

vesten. Indien Renier van Schoonvorst of' zijn gevolg de bo 

ven.staande bepalingen niet na.l.e e rë en , moesten zij na enkele 

waarschuwingen zonder klagen en zonder het kloost(?r enige 

last te bezorgen, onveTw:'tjld het convent verlateno Uitge 

wezen verloor hij onmiddellijk reeds alle rechten op zijn c e L; 

Uit het vo or-gaande blijkt dat die k'Loe at e r'bewoner s 

niet tot het eigenlijke convent behoorden. De verpli,chtin 

g en , hun door de communiteit opgelegd, doelden immers nie't 

rechtstreeks op de levenswijze van de proveniers zel:f;.het 

war en s ï.e cht a richtlijnen ter vrijwaring van de orderegel 

der Kartuizers. Hoe zij er hun tijd doorbrachten; mochten zij 

wellicht zelf bepalen. ' . . 
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VI.ER:OE HOO]'DSTUK t DE BOEKENZORG, EN c1e BIBLIOTHEEK D.FJR 

KARTUIZERS VAN ZELEM • 

~--·-.zt.::<0 -·L:r::·-z;s~==-~----- ·= - :z-~--c~~-.,._{yx-_- -~---~ -- s;.;vt.....-· - - _·:~ -~ 

Gedurende gans de :Middeleeuwen hebben de Kartuizers 

voor het boek bij?.;ondere belangstelling getoond" Deze inte 

resse is niet ongewoon, Zij vindt haar oorsprong in de ei 

gen levenswijze van deze monniken, die een grote boekenver 

zameling tot de studie en het geestelijk leven noodzakelijk 

maakte. De Kartuizers gingen dan ook terecht door voor boe 

kenliefhebbers van huis uit (1). 

Het gewone middel om zich boeken te verscha:ffen be 

stond nu hierin dat een gedeelte van het verplichte handwerk 

van de Kartuizers aan het afschrijven van boeken voozbehou 

den werd. In het kopiëren zagen zij immers een vorm van apos 

tolaat. Reeds Guigo drong er op aan nieuwelingen de schrijf 

kunst te leren en bepaalde nog wel tot in de kleinste bij 

zonàerheden welk schrijfgereedschap in elke cel moest aanwe 

zig zijn (2) • 

.-.·-------------·- 
(1)_ ~ •. LEHMANN, ~Uckerliebe und Büche;r,:t~l~5~ bei den Karthäusern, 
in. Miscellanea Ehrle I V' ( 1924), '61 
(2) A.D:EtfEYim-J"M.DE ;:3W[8~~, Guigo's 11Consuetudines" van de eer-. 
ste Kartuizers, in Mededelingen van de Kon.Vlaamse Acad .voor 
wetenschappen" Klasse de:t Letteren, XIII, 6,.blz" 59. 
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Ook la.ter bleef de sc:riptoriumarbeid druk beoefend 

in zoverre dat sommige schrijfwetten noodzakelijk bleken. 

Daarom bepaalden de ~tatuta antigua dat de model-teksten van 

de liturgische boeken, de bijbel en de kerkvaders nauwkeurig 

zouden bewaard blijven (1). Het strookte dus helemaal met de 

geest van de orde, wanneer omstreeks 1436 monnik Rombout 

:Boom van Zelem in het klooster, waar de schrijver zelf' ver 

bleef', een aantal boeken liet a.fschrijVeD.(2). Zonder twij 

fel had hij hiorbij afschrift en collatie met het oorspron 

kelijke op het oog • 

Omtrent de scri:ptoriumarbeid van hot Zelemse convent i1s 

nochtans weinig bewaHrd" Wel mag men aannemen dat Geri:it van 

Santen, die te Herne als een ijverig kopiist doorging ook na 

bij Diest, waar hij rond 1:~50 als hospes verbleef, schrijfar ... 

beid zal geleverd hebben (3),. Het zelfde kan gi.szegd worden 

van Cornelis Block, die omstreeks 1457 in opdracht der orde 

uit Zelem naar Scheut gezonden werd, waar men hem gelastte met 

het afschrijven van verscheidene koorboeken (4). Ook Jan Balen, 
..,._. __ ._.,....,. _ 
(1) Statuta ordinis Oartusiensis.1. Stat.uta antigua; I, caput I. 
(2) R.A.H., Fonds Kartv_tzers Zelem, karton 7 (6 april,1436): 
"Oic met dien ghelde sal men doen scriven binnen den cloester 
van den aorivain---n. 
(-z) i·• LA'~ALL'r, bl. 17 t}6 "<') C:::'Z 

.,1 .1S• t:Ü'H · 1.<,, ~·, z" 1c ,éo.,,;1,J• 

(4) A.PIL, 9.c.,blz.259. 
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een der grondleggers van Scheut, waar hij met de kopij van 

een Juridisch compendium beg on (l), heeft wellicht,, na zijn 

overplaatsing in Sint-Jan, het kopiëren niet vaarwel gezegd. 

Bu.i t en deze namen zijn er geen andere afschrijvE:rs 

gekend~ Wijst dit op een gebrek aan kopi.ïsten? Het is niet 

uitgesloten. Zo al thans dient de testamentaire beslissing 

van Rombout Boom uit Mechelen in l436 opgevat te worden. Im 

mers in zijn uitvoerig testament voorzag ?eze intredende pos 

tule.nt een hele som geld teneinde naast de aankoop van per 

kament en stof een leermeester i:n de schrijfkunst te bekos 

tigen, die dan de kloosterlingen het schrijven zou aanleren (2). 

Het klooster voor aag zelf niet voldoende in de eigen. 

b oakennooû , Ook op andere convente:n werd er we Leen s .. beroep 

ged aan , Zo zou Boom eveneens gelden ter beschikking stellen 

voor het kopiëren van een zestal Kartuizertractaten in het 

convent van herkomst. Deze waren: de g_uing,uagesinen op de~~ 

souter, de vita Jesu Christi, de_s~rmonen op de.pa't_er noste.E_, 

het stimulum amoris, een :psalmboek en een diurnael (3). 

• ......_.~--- . ....,·--"!"'9------ 
( l) !D1~M ; Q..!..S.. t b lz • 2 5 9 • 
(2) R.:A.H,,-,Fonds Kartuizers Zelem, karton 7 (6 april11436): 
H.Bnde men salrë oic·met dien ghelde perkament ende stof:fe 
mede coepen---,ende met dien ghelde sa1 men eenen acrivein 
crighen ende doen comen so wat hi cost in den cloester voirs., 
die den bruederen van den cloester ende mi mach leren scriven---". 
53) IBid., "Oi·c 'met dien ghe Lde sal men doen scri ven binnen 
den cloester van den scrivein de quinguagesinen op ten sou- 
ter, die Ludolphus de Ca:rthuyser daer op gemaect heeft,_ ende 
oio vitam ,Jhesu Christ~ ende de ae rmone op t en pater noster---. 
Item noch eenen souter ---ende stimulum amoris ende een clein 
po:rtabel duerenae1---". 

f_i,· 
kk'~-- ~ 

LL/ ~~:~,':· -_- 

'\r\ 
- -- - - -- --~·;o-- -~---.--.-- ""C"T-- - ::: - -. -~.~- - _.--,,_::-"-' .. --_,. ; --.:~ -~"::"~ 
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Tussen de kloosterscri:ptoria. onderling bestond er 

trouwens steeds een zekere wisselwerking. Vandaar dat de Kar 

tuizers van Scheut voor het voltooien van hun kostbare litur-. 

gische bijbel beroep deden op meerdere huizen en -vaklieden. 

Zelem werd hierbij omstreeks 1466 gevraagd om het derde en 

vierde de~l in te binden (1) 

Weer an<3ere handschriften werde11 door schenking of 

aa:nkoo:p verkregen" In die richting is het .bekend dat dezelf 

de Boom uit Mechelen ook testamentair al zijn latijnse en 

dietse boeken aan het klooster overdroeg. l~nkele ervan moes 

ten bij.beslissing van de testateur verkocht worden met wel 

ke opbrengst men de Spiegel histo:riaal zou aankopen(~). 

Van al deze boeken behield de intredende :postulant geduren 

de zijn leven het vruchtgebruik. Hij kon ze nam:' willekeur 

raadplegen en mocht ze ook aan zijn zoon en doclrter, die 

eveneens de kloosterlijke staat hadden aangenomen, in bruik 

leen afstaan (3) • 
..,. .,.... __ ...,._...,_....., ...•. _ . 

' 
(1) A.PIL• 2:~•,blz.266-269. 
(2) R • .1~ •• H., Fo:n.ds Kartuizers Zelem,_ karton 7 (6 april,1436)~ 
"Item soes oic mijn beghe:rte dat alle mijn boeken latini 
sche endë dietsche bliven solen die voerghenoemde cloester 
van Zeelhem ende den boeken te we-tenen het :p a.ssionael en den 
boek van Gregorius XV omelien etc •. ---,uitgescheiden "beiden 
mijn brevie:re twee nochturnale ende ee:nen duerael,die beghe 
re ic dat men vcTcoepen---,ende d::,t men met dien ghelde dat 
d ae r af comen a a'L een boeck co spen dat men heit speculum 
historia.le---t1. 
(3) ibJ.Q,. :"--- Behoudel1jc mijn lijftocht daer ane te hebben 
ende die te gebrukene altoes met arlove mine oversten. Behou 
delijc oic wae:r Jan miin sone te Bethleem ende Barbara miin 
dochter te Barbare.nda.le enighe boeken van den ruinen begheer 
den te lesen, ende bij hen te hebben, dat men hen die leenen 
sal •.. u. 
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Deze enige gegevens over de boekenzorg van de Zelem 

se Kartuizers zijn natuurlijk niet voldoende om een inzicht 

te krijgen in de produktie en daarmee in hun bibliotheek. De 

boekerij moet intussen heel wat uitgebreider zijn geweest 

dan die enkele titels doen vermoeden. 

Boekkatalogen van Zelem, die hier een oplossing zouden 

kunnen brengen, zijn spijtig niet voor hand en (1). Het enige 

dat wij bezitten is een XVIe eeuwse verzamelkataloog uit Roo 

klooster, die benevens de vermelding van handschriften uit . 
een groot aantal Nederlandse kloosters, ook deze van Zelem 

bevat. Daar <Î ,VAN' :wrumLO dit register ;s':beeds uitvoerig toe 
lichtte ( 2) mogen de volgende gegevens voä s t aan., Het hand 

schrif't ,dat niet voltooid werd. voor 1538, is waarscJlijn 

lijk door de monnik Geems of Gentius uit Rooklooste:r opge ... 

stelö geworden. Het geheel bestaat hoofdzakelijk uit vier 

delen. Vooraf een inleiding van de opsteller en een lijst 

van de handschriften uit Rooklooster. Dan volgt een alpha 

betische a:uteurskataloog met de werken. In een derde deel 

wordt er g ehande Ld over de Sanctorum vite sive legende, en 

in het J.aatste deel vindt men een lijst van anonieme werken" 

Alhoewel deze kataloog in kultuur ..• histo:rj_sch opzicht 

van groot b0:lartg is, kan hij ·wat Zelem betreft, niettemin 

""""'1 -------·---- 

(1) R.L.PLANCKl:Dt Middeleeuwse inventarissen van Bel ische 
Kloosterbibliothe rnn, in De Gulden asser, XXVI ~ · ~ 
(2) J •. VAN MIERLO, .l'~en katalo us va.n handschriften in JITederland 
sche Bibliotheken ui" 1487 t ino,G .:tL • II 1928 , blz. 275 .•. 303. - . 
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slechts matige belangstelling wekken~ De samensteller im 

mers heeft niet getracht van een volledige boekenlijst te 

geven van ieder der behandelde kloosters; hij wil enkel een 

grote boekenopgave aanleggen met aan voor iedere post een 

of meerderde verwijzingen naar de bibliotheet:,- «esa: a it of 
dat boek te vinden wa.s , De lijst van Zelem zal dan ook niet 

volledig zijn~ 

~~ndere moeil:L;jlr..heden spruiten voort. uit de :primit:te 

ve voorstellingsmethode. In de ka.taloog wordt namelijk ge 

woonlijk door lettergrepen en letters in ma.rgine vermeld in 

welke bibliotheken de wer:hE n aanwezig waren" In de inlei 

ding (fol.21 v~) geeft füf opsteller voor Zelem1 een V$;r 

wierde majuskel z aan. Dit teken zal no clrt ana evolue·ren.Wel 

licht door haastigheid werd het later m1nder verzorgd, zo 

dat men bij de opsomming van de boeken zelf een overschre 

ven z terugvindt" Dat men hier wel degelijk met het teken 

van Sint-Jan te doen heeft,. moge uit het volgende blijken. 

In de kata.loog staan bij Hadewych naast dit teken ae volgen- 
'. 

de werken aangetekend t visiones _ eius, en •.. ..§J?istole _ :proveroia1 
rihmatà eius in theutonico. Deze boekenopgave vindt men om 
zeggens terug in een notB. van een ouà Hadewych handschrift, 

nota die geput werd uit het thans verloren gegaan register 

van Sint-Maarten~ Deze post luidt als volgt: ---testatur eius 

vistones etiam latine et epi~tolas, proverbia ( guae hic desunt) 

rythmos et easdem vi~iQ_nes ,lingua brabaj9-9elgiça exstare in 

Çarthusia Zelemensi · prope Diestemium (1). Daar nu algemeen ..•.•.. _. _ 
( 1) GEN1.r, !Jni versi teitsbib!i,otheek, handschrift 941. 

--...,-.~~--~ __ ·, '.~ ,.----- 
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aanvaard wordt, dat de kataloog uit Rooklooster de index uit 

Sint-Maarten gebruikte en er bij de posten van Hadewych in 

onze kataloog slechts één conventioneel teken gebezigd werd, 

mag men wel besluiten dat hier het teken van Zelem bedoeld 

wordt. Bij de anonimi trouwens op fol. 412 v. van <je kata 

loog wordt er bij vie:do:peenvolgende werken dezelfde z gevon 

den" Dit teken wordt hier als volgt in randnoot nador omschre 

ven: Ad Cartusienses in Zelem sed ignorsntur aucto:r;:er::i" 

Bij de identificatie van de boeken van Zelem zelf do ... 

ken weer endere moeilijkheden op, Vooreerst ontkomt men niet 

aan de indruk dat de opsteller soms.op zijn geheugen afgaat 

en de titels rna::-1.:r bij benadering opgeeft. De auteursnaam als 

mede het incipi t of principiu.m, dat echter niet altijd aan 

gegeven wordt, kan klaarheid brengen. Worden; zoa.ls voor ae 

heiligenlevens en anonieme werken, geen schrijvers aangege 

ven en ontbreken de beginwoorden eveneenst dan is de identi 

fieatie heel wat moeilijker·. Bovendien worden ook sorn.mige 

boeken aan verkeerde auteurs toegeschreven. R&n kritische 

uitg?,ve van de posten over Zelem1 die in bijlage gegeven 

wordt /was dan ook noodzakelijk. 

De kat aloog telt omstreeks 90 werken. die op het con 

vent van Sint-Jan betTekking hebben" Wat deze titels ons le 

ren is niet van die aar d om e:r hoog mee op te lopen; een op 

pervlakkige inzage van de :posten brengt al onmiddellijk een 

ee:nzijd belangstellir1g voor goélsàienstige lectuur aan het 
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Zoals in alle middeleeuwse klooster1ibrijen van eni 

ge betekenis gaat de belangstelling vooreerst naar de theo 

logische en ascetische literatuur uit. Ile vroegere kerkva 

ders ontbreken evenwel bijna geheel. :E)nkel de 4-tua·tuor pri11:: 

gipiis van Origines en een viertal tweederangswerken van 

Augustinus zijn 011 aanwezig. Blijkbaar zoals elders hebben de 

Kerkvaders in de XVe eeuw ook bij de Kar-t u.l ze r e nog niet die 

plaats verworven "" zij ca 15:::~o zullen gaan innemen • 

Iets groter Ls de belangstelling voor de religieuse 

li tera.tuur van Lat e re d at um ~ Nocfrt ane betreffen het hier ook 

maar brokstukken en gaat het Lang niet steeds over de b1.jzon 

derste werken. Onder de vroegere $cholastiekers bezaten de 

Zelemse monniken benevens het meesterwerk De spi:d.tuali 

amicitia van Aelr0d enkele dogma:tische en ascetlsche bijdra 

gen van Anselmus, Richard van St.Victor en Alanus van Rijsel~ 

De voornaamste vertegenwoordigers uit de la.tere scholas 

tiek, Thóma.s van Aquiho, Bonavenüur a en Albertus de Grote, 

vinden er een geringe plaats. Van àe eerste vermeldt de ka 

tàloog enkel de bekende Summa contra Gentiles en de Jtxnositio 

in cantica ca.nticorum dat we Ll Lcht aan H~ymo van Halbersta(jt 
. . . . ) . 

toebehoort (1). Ook de M~ guendam novitium is :niet met zeker- 
.,.. ..,.._ 

(1) H.,HURTER, liQrg_enclator literarius theol_ogiae çatholicae, 
II1 k.316 en I1 k.822. 
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heid ae.n Bonaventura toe te schrijven (1). Pierre d'Ailly en 

Petrus van Bloy waren met respectievelijk elf en zes bijdra 

gen nog het beste vertegenwoordigd. 

Ook voo r eigen au+e.ur s b e at ond er helemaal geen voor 

keur, Immers van de schrijvers die te Zelem zelf schreven of 

er op zijn minst vr::rhleven hebben, i.vordt enkel het D!t, saCr§; 

mento altaris var; Hendrik van Coesfeld aange ge ven , Van ande 

ren, als van Jan van B:r·ederode of Gozewijn ·comha.ir (2), vindt 

men geen spoor. ~r~ussen de Kaxtu.izerauteurs van andere huizen 

vermeldt de kataloog tv;ee werken van Hendrik van Langenstein 

alsmede een twee-tal tractaten en preken van diens ordebroe 

der Hendrik van Ka'l.kar , Het ;rract atus de m:Lssarum negligen 

lli_~n de fr09,uenti celebratione hoort niet toe aan deze laat 

ste. Het is evenmin te onderscheiden va.neen gelijkluidend 

werk va11 Hendrik van Langenstein. Het betreft hier een en 

hetzelfde werkje dat een ander Kartui:zer Hendrik van Hessen 

schreef: (3). J:i;nkele andere Kartuizertractaten, die öe intre 

élen(le Boom in 14<56 testamenta.ir aan het klooster beloofde, 

staan in de kata.loog ook niGt vermeld. 

_.,.. ··""'""·---·---·--·---- 
(1) A. LAD"ER, s.Bonaventur~.§_:---.g_pera omnia,III (1898), in 
Prolegomena., O.III,art.l;S 67""' 
(2) Jan van J3reé!erode vertaalde de Summe le RoÎ in het diets 
(6fr.H"J.J.SCHOLTI;Jg[3t :De Littera.ire nalatensc.ha. van de Kar .•. 
~1.üzers in de lreàürlanden, in Q..G.:E., XXV 19 l ,·blz.14-15}. 
Ook Gozewijn Comhair leverde achr ï.j fwe rk (Cfr.Ji1.T .P}lTl{tfiU~:î, 
Bibliotheca. Cartlrnia11a1 sive illur:~trium a acr-L cartusiensis 
2.pdinis scTipt ~ur11 catalo,g_u~, b Lz .108-109;._, 
(3) Vergelijk H.HURTER,.2.,!2.• II,k"690-694, in het bijzonder 
k 694 n t I.,. J J r··rn:101mr·,, •'< · · bl 1· 0 1i::: •• ·, 00 en .1., ei:.i-,r -1.J.!.'!"i:::J, O•C., .Zo·<- en )• 

L 
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Evenmin genieten Nederlandse o:f in andere talen opge 

stelde werken enige voo.rkeur-, Zo ont br e ekf de veel gelezen 

Ruysbroeok. Wel zijn er de brieven en visio:enen van Hadewych 

aanwezig. Waar de s ame.nat e Ll.e:r uitdrukkelijk zegt dat de 

brieven in het diets opgesteld waren,- blijft deze aanteke 

ning bij de visiones aclrtïerwege. Aan de hand van een Hade 

wych handschrift staa:t het echter ook vast dat zich deze in 

Zelem in de "Land a t ae.L b svond en (1),. Andere Nederle.ndse wer 

ken zijn er niet voorhanden (2). Op grond hiervan zou men 

bij Petrarca, Dante of Bo c c ace i o eveneens geschriften in Ita 

liaanse versie kunnen gaan zoeken. Yool' Zelem kon dit niet 

achterhaald worden, do.OJ'.' het enige werk dat er aanwezig was 

- De casibg.§ virorum 1;i1ustrium1 v~n ;f}occ~c.91i.Q. - oorspronke 
lijk reeds in het latjjn geschreven werd • 

De geschiedkundige interesse}die voor de middeleeuw 

se intellectueel steeds een grote bekommernis was , is even 

wel wat ruimer. Onder de veertien hagiografische werken vindt 

:men verBcheidene oudere vit~ van betekenis, namelijk deze 

..,. ....,... _ 
(1) GE~T, Universiteitsbibliotheek, handschri:ft 941. Aan de 
b Lnnerikarrt van het bov enp l.af van dit handschrift leest men: 
11--- test atur e Lue vLe Lone s etiam ---epistolas, ---lingua 
br-abánuo=be Lg.i cc e xs t a.re in Carthusia Zelemensi pr ope :Diest& - 
$mi urn n •. 
(2) Zeer zeker bezaten de Kartuizers van Zelem nog andere 
dietse werken. Op dit terrein vooral is de kataloog wellicht 
zeer onvolledig. Zie hierover J·.VA.i."'f fü1IER101 o•cqblz.295 .... 296. 
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van Ambrosius, Apollonia, .Euphrosyna van Ale:x:andrië en de 

heilige Begga. Tussen de latere heiligenlèvens zijn deze van 

Katharina van Siena, Maria van Oignies, Nicolaas van Tolen 

tijn en Thomas Becket te citeren~ Het vermelden waard is 

ook het gedicht Vitae 1Vfariae Egyptiaca~. van Hi.ldebert van Le 

Mans~ De beroemde Eegena a aure a., die t hans te Brussel be 

waard wor·dt en die krachte:ns enkele aantekeningen aan het 

klooster van Zelem toebehoorde, valt in de kat a'Lo og terecht 

niet me,3:c onder het teken van Zelem. In 1467 immers komt dit 

boek reeds voor in de librije van Pili:ps de Goede (1). 

Zoals er tussen de hagiogrsfische werken geen vitae 

orde VE,rmeld worden, schijnt het klooster zich even 

eigen geschiedenis te interesseren" De kataloog haalt 

anonieme Cronica parva de pri.oribus Carthusie aan" 

Maar dat is dan ook wellicht de enige p o s't , die iets tot de 

ordegeschiedenis bijdraagt. 

Van meer belang is het geciteerde Gesta suID.1n~rum Pon- 

tificum1 beter gekend onder de titel Liber Pontif-icalis. Het 

betreft hier de voornaamste middeleeuwse verzameling van de 

pauselij-ke biografiëen gaande van Sint .... Pieter tot het einde 

uit de 

min aan 

wel het 

.•.. - •.. .:..------------- 
(1) Zie hierover G.GASPAR-}l·.LYNA, Lis~rincipa.u:x: manusc:rits 
a peintures de la Bibliothècrne roya e e Belgigue, I,blz.259 
e•v. · 

--· _, ... ~_- ·· .. ,. --•~.-,c_ .",c··---~,~>··~~--:'.'-,~--~, o·- 
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der IXe eeuw. De opsteller deelt de vroegere gangbare mening 

al zou het boek door paus Dama aua begonnen zijn. Thans sta.at 

het vast dat een eerste redactie later plaats had, omstreeks 

530, en dat een tvveede die vooral van grote geschiedkundige 

waarde is, van ca.680 dateert. Daarna werd het werk door be 

ambten van de Romeinse curie geleidelijk aangevuld (1). 

De handschriftenkataloog bevat bovendien. nog een drie 

tal kronieken voor Albericus, Bugo Floriacensis en Petrus van 

Herentals, :Met de eerste wordt de kroniek van de Ciste2·cien 

ser ..Alberic van Trois-Font aines ·bedoeld, die loopt van 1232 

tot 1251 en welke v an ,•rerkelijl:e geschiedkundige waarde is 

(2) .De tweede is wellicht te vereenzelvigen met de Historia 

1Ecc1esia.stica van de Benedictijnse geschiedschrijver'· Hugo- 

van Saint-Marte (3). Wat de sam.enste1ler echter met het 

Cronica parva de regi bus J?rancie, duci bus Brabantiae et comi- 

Hoewel niet zonder belang kan de kataloog slee.hts 

matige interesse wekken. Verschillende vrijheden van de 

--------""';'----- 
(l) Lexikon fllr Theologie und Kirche, VI (1934), blz.551-552. 
(2) H.HU:ainm, o•c.tII,k.;?7s. 
(3) Im~M;.Ibid.II,k.37. 
(~) Vergelijk deze titel met de lijst van werken bij L.GOO 
VAERTS, 1'1crivains savants et artistes de 1•ordre de l?rémontré, 
II,blz.38-44. 
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opsteller hebben er fout aangehad dat niet alle boeken 

van Zelem 09p,gesomd werden"' Hoe de juiste verhouding van 

de kataloog en. de eigenlijke bibliotheek is, valt niet te 

bepalen. 

Nochtans wat het handschrift ons leer~ komt in grote 
) 

trekken met kat alogen uit andere Ka.rtuJzeI·conventen overeen 

(1): weinige b eLang s t e L'l.Lng voor ederlandse werken of eigen 

auteurs en het volledig ontbreken van de oude klassieken. 

In hei:; ka.der van de strenge levenswijze dezer monniken is 

het oV:'::rgrote deel van vrome lectuur het best te verl(laren. 

\ 
\;,, 

-....----------..,,..--. 

(1) Cfr. R. VTKRSCfflJERI~N, De Bibliotheek der Kartuj_zers van 
D.Sophia. te Vugh~., in :g.2;., XV (1936), blz.7-58; K.O.M.EINSMA, 
Ile bibliotheken van Utrecht en Arn.sterdam, in Middeleeuwse 
Ï3°ib;J,.iotheken, blz.249-251 ên 275-282. Hêt is ook opvallend 
hoe dikwijls de kataloog uit R.ooklooster bij de posten van 
2elem het teken van het Kartuizerklooster van Antwerpen 
vermeldt. 

l ,_ 
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B E S L U I T 

Het wel en wee van de Z-elemse Kartuizers in de vol 

gende eeuwen ontsnapt ons bij gebrek aan gegevens. Wat men 

er echter over weet blijkt niet van die aard om er hoog mee 

op te lopen. Het dekreet tot afschaffing van rrwerdere be 

schouwende kloosters in de Oostenrijktrn Nederlanden op 17 

maart 1783, zou na een bestaan van meer dan vier eeuwen 

ook voor Zelem noodlottig worden. Nochtans bleef het con 

vent nog een tiental ja.ren voortleven tot men in 1794 de 

kloosterlingen verjoeg en de goederen van hen openbaar veil 

stelde (1). 

Historisch beschouwd heeft de stichtj_ng en de uit- 

, breiding van het klooster in de XI'\îe en XVe eeuw meer waar 

de. Een vrij goed bewaard bronnenmateriaal maakte de studie 

ervan mogelijk • 

Het initiatief om het Kartuizeroonvent op dè Sint-- 

Jansberg op te rich·ten ging uit v an Gerard, heer van Diest 

en diens echtgenote Johanna van Vlaanderen. Zoals aan.getoond 

werd koesterden deze zuiver religieuze belangen. Alhoewel 

het klooster reeds in februari 1329 als definitief geves 

tigd beschouwd mag worden, zou het nog verschillende maanden 

.-.-·-------------- 
( l) ]1 • J .R.AYM.A.EKBRS , 2~Q.,blz.53 e.v. 
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aanlopen aleer de eerste monnikent wellicht uit andere 

kloosters, na.ar hier overkwamen. 

De ekonomische staat van het klooster bleef evenwel 

meerdere decennia onzeker. Door de ta.lrijke ~igten der wel 

doeners en de aankopen zouden de inkomsten in de .XVe eeuw 

in grote mate verhoogd worden en bereikten de Kartuizers 

een zekere welstand. 

Aan roeptngen orrt br ak het nooit. Ofs'choon zij uit de 

meest vers1i:i--eicle middens kwamen oefende het converrt in de 

XVe eeuw bijzonder aarrt r-e kk.l.ngak'r achf uit o:p jongelingen 

van de adel of de hogeTe burgerij. Het grootste aantal der 

monniken wijdde zich aan het gebed en de studie in de CBl. 

Enkele persoonlijkheden ontgroeiden hun milieu en traden nu 

eens in o r-ó eve r-hand dan we e r ten overstaan van andere kloos 

tercongregaties buiten huis op~ Vooral in de kloosterslotbe..,. 

weging van Brabant ging er van Sint-Jan een grote ir1vloed uit. 

De ware betekenis over het scriptorium en de biblio 

the~k van :6elera bleef bij gebrek aan gegevens voor een groot 

gedeelte verholen. Wat de bewaarde b e aeh e r.d en ons over deze 

laatste Le.re n komt nochtans in grote trekken overeen met de 

interesse voor stichtende literatuur; die reeds in andere 

Kartuize:rconventen ervaren werd. 
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Alhoewel we ervan overtuigd zijn dat deze studie niet 

volmaakt is, hopen we niettemin hiermede enigszins bijgedra 

gen te hebben tot de geschiedenis van dé Kartuizers te Zelem 

in de XIVe en XVe eeuw. 
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BIJLAGE I. 

a) Oorkonde van Renier van Schoonvo:Est in 1400 aan de Kar 

tuizers verstrekt. R.A.H.; Fonds Kartuizerklooster te Zelem, 

karton 2 (7 september, 1400). 

1/{y- Reyne r , heer van Sconevorst ende van Sichem, doen cont 

allen lieden die desen biief soelen syen of horen lesen, 

d at wij alselke huijsinghe ende tijmmeren als wij doen 

maken ende stichten in den cloester der Sa.rtroysen te 

Zeelhem hy DijeS't gheven den selve gueden lieden puerlic 

om goids wille in rechten aelmissen voer onse ende onse 

ziel haren vrien wille mede te doen. Ende als wy bij_pe:r 

ghena.den goids ende haerre gueder gonste, daer bij hen 

sele sijn twee daghe of drie, alsoe dat velt, ghelijc 

anderen gasten. haren vrienden die her over comen, soe ghelo 

ven wij in goiden trouwen dat wij daer rostelic ende vrede- 
~ \ ~· . 

lic soelen syn ende sonder haren cost ende sca.de ende ey- 

gheeri d.Lnghe da.er ha.ntiren of laten geschien van onsen 

kne ohuen , bij onse r weten, die der oerden oneersam of 

orrt eme Lä.c- moghen sijn. Ende dat wij ae o aaer ghe en besl#.oh 
1" i 

en soelen houden van voghelen of van honden noch oec ghe~e 

oneersame personen da.er ontfaen of' hantiren en soelen, bj, 
r 

onser weten, d ae r die oerde scande of" sto:f'firinghe af he b\ben 
!\ 

m.ochte. Ende weert zake dat wij of onse knechten hier ijel, 

tgheghen deden ende wij des niet en beterden in ons 
,i 

ae Lverü 
'\ \ 1 -, 1 

\\ 
1, \ 
,, \ 
\ \ 
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of in onsen knechten alst ons tweewaxf of driewarf guetelic 

ghe eeegrrt were van den prior of van yeman van sinre weghen, 

soe gheloven wij in gueden trouwen dat wij tot haren sim.pelen 

segghen dat voirs. oloester selen rumen mit alle onsen knech 

ten mit guedenµioî'de sonder enigher ondanck hen te wite:n of 

orot of onlast heM te doen ende sonder claghén over die gue 

ae lieden voirs. dat ons d ae'r ij et te cort in geschieden. 

Ende dat wij ons oec niet.meere rechts vermeten en aeelen 

tetter voirs.huijsinghe ende tijmmere, die wij daer doen stich 

ten, dan totter anderen die wij daer gesticht vinden. Oec 

ets·t onse meyninghe ende onae wille, weert zake dat in dat 

voirs. cloester einich huysraet were of ghelt of ander ,ware 

of have hoegedaén o:f wat da.t were ons toebehorende, áls wij 

Îijden wille goids van live ter doit quemen, dat die guede 

liede voirs .al dat vrij ende eorrunerloes behouden aoelen 

sonàer ijema.ns wedersegghen, ten weer zake dat wij mids tes 

tament o:f anderen gheloeflieken brieven of wittinghe ghetughen 

and~rs vanden voirs. huijsrade- e:nde anderen guede bysonder 

linge ende name Lä c te noemen wat ende hoeve Le van e lken ghe 

ordineert, ha.dden, alle arghelist in alle desen voirs.poenten 

uytgescheiden. In orkonde va.n welken dinghen wij onsen pro 

peren zeghel aan desen brief hebben ghehanghen , int Jaer ons 

heren dusent vierhondert op onser vrouwen avont nativitatis. 
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b) Oudste brief van Hendrik van Diest in 1442 aan de Kar 

tuizers gegeven. R.A.H., Fonds Kartui!Zerklooster te ZeleIR.z. 

cartula.r. nr 151 :fol.12 v. 

Cont ende kenlic sy alle de gheenen dia desen brieff sullen 

zien of horen lesen, want ic Henric van Diest t ridder 1 he er 

vander Rijviei'en doir God ende om mijns gamae s wille, bij 

consente ende verlenghen der sartroisen van Zeelhem inder 

selven sartroisen warmoes hof:f' een h~ijs getymmert hebbe 

ende doen ma.ke. Ende ornme dat sij mij· oec binnen horen sloo 

te noch een ander kamer gracioeslike verleent hebben om mijn 

levenda.ge allene te gebruyken, dqir om so eest da.tic kenne 

ende gelije mit desen mijnen brieve
1 
dat e o wanneer i..c bijden 

ghestaden goids sa.11 gecomen sijn vanûar lijve ter doet, dat 

alsdan voirt nijmmermeer niement van mijnen erfgenamen ofte 

nacomelingen tot gheenen dagen recht vinnet no eh toeseggen 

totter voirs.huyse ende sullen hebben noch beholden. Oec als 

dan voirt so sullen die voirs. so.rtroisen met den selven voirs, 

huse ende mit allet dat da.er in of binnen gevonden sal wor- 

den t he,t wee se huysraet ~ juweelen ofte enich ander goet hoe 

gedanich 'dat we ae , der voirs. sart:roisen sal sijn • Ende dat 

sij dair mede als mit har'en p rope ren eijghenen erve ende goede 

tot ewigen daghen horen vrijen wille sullen doen zonder ije 

rnants calangé ofte toeseggen dair in te beho'Ld en, In kermis- 

se der wairheit so hebbe ic heer Henric voirs.mijnen próperen 

zeghel an desen brieff' gehangen, dertich dage.in januario, 

int jair ons heren M.c.c.c.c. twee en vertich. 
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b) Uittreksel van het testament van Jan Bleren uit Diest in 

1477. R.A.H., ]fonds Kartuizerklooster te Zelem, karton 9 

(9 maart, 1477 L 
... --Item s oe wat hgijsrade da.tfmén vinden aal te sa-terosen 

tot Zeelem, daer Jan testator voirs,ghewoent heeft in syn 

celle, maect hi den godshuijse van Satei'osen te Zeele~ 
1 
te 

wetene twee bedden metten bedsteden ende metter toebehoer 

ten--. Vergelijk hiermede een schepenbrief van 1475, waaruit 

blijkt dat Jan Bleren nooit het kleed van Bruno heeft aangeno 

men. Zijn zoon Geert Eleren was er blijkens deze akte wel 

Kartuizer (R.A.H., Fonds Kartuizers Zelem, cartula.r, nr 14~ 

:f o l , 18 6 V • ) 
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BIJLAGE II. 

DE POSTEN VAN ZELF.:M IN DE WEENSE HANDSCHRIFTEN - 

KA:I1ALOOG VAN ROOKLOOST}!jR (1). 

A. ,Index illustrium spriptorum L .... fole4l-382J
0 

L_-43 r.J Adelredus abbas. 

De amicioia libri 3. P:roloLgu.§7: Cum adhuc es 

sem puer. CLiber primus7: Ego et tu. (2) _. ,... ......, 

(1) Deze uitgave is eclectisch• ze bevat enkel de boeken1die 
uit Zelem afkomstig zijn. Ook de korte biografische nqta's, 
die meestal na. de opgave -van de auteursnaal'.11 volgen; werden 
nä.et overgenomen. De vele verkortingen werden zo nauwkeurig 
mogelijk opgelost. ·waar dit niet ging, hfsbben wij haakjes ge 
plaatst, waarbinnen de ontbrekende woorden door streepjes aan 
geduid staan. Tassen d e ae haakjes valt ook alles wat werd toe- 
gevoegd. · 
Elke post begint met de numerotering der :folio's. Daarna volgt 

'heel dikwijls een op een paragraafteken gelijkende aanduiding, 
wat wil zeggen dat vernoemde werken zich ook in de biblio 
theek van Rooklooster bevonden, Achter àeze posten sta.at dan 
vaak een hoofdletter met een cijfer, Deze letters en cijfers 
he bben geen onmiddellijk belang •. Zoals de samensteller het in 
zijn prqloog zegt, zijn het slechts bibliotheekaanwijzingen 
voor RookJooster" Na elke boekopgave volgt een door ons a.an 
gebra.chte· numerotering, die het kritisch apparaat bevat. Waar 
het mogelijk is wordt hierbij naar een recente kritische uit 
gave verwezen. 
(2) Uitgave bij J.P.MIGNE, P.L., CXCV, k.659-702 .. 
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. L43 v ,J Alant.te de Insulis 

In cantica can+Leo rum , L-LiberJ l. LPrologu~7; 

C:xm multi ad ornandum. 

§ De planctu nature, Ltibey l et dicitur Jijnche 
ridion.LPrologu§.7 :In la.chrymas risus 

§ De parabolis. L-LiberJ :t • .CPrinoipiumJ ; 

A phebo phebe lumen. C. 37. 

[-44 v •.. ]Alhertus Magnus·. 

In ,apocalypsim. 

Sermones de sanctie. Ltibey 1.LP:rincipiu~: 

Venite post me, f ae i.am , 

§ Par-adyaue anime. Prologus: Sunt quaed am , 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

( 5) i 

VI Libri. lncipit;Charitas a.d Deum vera.P.109. (6) 

L46 r.J Albertinus . 
Gronica eius. Anni 1656e~ui sunt a creatione 

mundi. (7) 

Alberit:us _____ ,, 
Cronica canonici antisidio Lrensiy (8) 

__ ...,._. __ ._ .•...... _ ... _.,..._..,..__,... 

(1) Uitgave·.rnEM, P.L.,CCX, k.51-110,. 
(2) Uitg.a:ve:IDEM, P.L.1 CCX, k"431-482. 

. -· .... 
(3) Uitgave ·.IDEM, P.L., cox, k.581-594. 
(4) Uitgave.: A.BORGNET ,Beat; Alberti Ma.gni---opera omnia, 
XXXVIII (1899), blz"479-792 • 
(5) Uitgave·. IDJ~M, i}>i_i., XIII (1891) ,blz.407-6:14. 
(6) Uitgave-.IDKM, iQid., XXXVII (189B), blz.447-511. 
(7) Deze post kon niet geidentificeerd worden. 
(8) Uitga.ve:G.PJsRTZ, M.G .• a.s. ,XXIII (1925), blz"674-950. 

L____ 
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Albert anus 

De forma honeste vita. 

L46 v.J Alcui:nus sive Albin.us. 

§ Ad Guidonem oomitem de virtutibus"Ltibey 

1~ L!ncipiy :Dilectissimo auo Guidoni.s .120, (2) 

L-51 v .J Anselmus Cantuariorum arehiepiscopus. 

§ De spi:ritu sancto corrtrea Grecos. ~~pistola. 

LP-rologu!,7:Negatur a Grecia quad.spiritus 

sanctus. Ibidem. 

(1) 

(3) 

§ De oa.su diaboli • .LincipitÏ :I1lud apostoli; 

Quid habe s , qucd non. I'bi.dLëmJ~ 
§ Dialogus de veritate.Lincipii7:Quoniam Deum 

veritatem esse credi:mus. 

!,_-52 rJ De pace et concordia.,Linoipi!7:Hecessarium 

valde est cum fratribus. 

L56 v..J D.ugustinus episeopus. 

L37 v;J § Questionum veterîs et nov:t. testamen·~i o 

lJuaeoti,Q,7 1# Deus hoc est quod nu l.La ~ 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(1) Cfr-.H.HUR~eJDR, Nomenc1a:tor literarius theologiae catholicae, 
II, k.304,noot 1. · 
(2) Uitgave bij J.P.MIGNE, :P.L., CI,k.613-638. 
(3) Uitgavet IDfüJJ., ibido;CLVIII,k.235-326. 
(4) Uitgave: IDEIYI,Ibid.,CLYIII,k.325 ... 360. 
(5) Uitgave: IJ)BM,ibid"C1VIII1k"468-486;de prologus ontbreekt. 
(6) Uitgave: ID1~M, ibiéi-,CLVIII,k.1015 .... 1020. 
(7) Uitgave: IDEM.,ibid.1X)XV, k.2213-2298. 

~ ·------ -- ---- - - 
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§ De q_uinque heresum erroribus. L-Libey 1. 

L!ncipi!.?= Debitor1sum fateor.T.24 et I.34. (l) 

t.:'·5e r;J Ad Pau.Lum et 1';u-t;ro:pium de per:fectione justicie 

hominis contra. diff'initiones celestes. Liber 

unus. L-Incipi!7: sancti9 fratribus et epis 

cop i.s J]utropio et Pau Lo , (2) 

{-58 v;J Soliloq:.üorum libri 2 .• Dyalogus in L--_; et 
L--J .. t··rncipit7 : àatis inten!lissum est, (3) 

f..S4 r .J Bo_p.aventura doctor seraphicus. 

§ De institutione novitiorum1~±bey 1, alias 

speculum fratrum minorum.Lineipiy: In christo 

ihsu Domini. l). 39" (4) 

§·Super ecclesiasten,drologuy :Beatus vir ;" 

èuius est nomen Domini spes eius. P.3D. 

L-104 r.:.7J2amasus episcopus. 
Gesta summorum ponti:t'icurn. LLibey 1. LÏncipi:t,,..,. 

: Beatus J?etrQs apostolorurn •. 

L!;:,6 v.J Hadewigis d~ A.ntwerpia. 

(5) 

(6) 

(7) 
1 
V 

Visiones eiue. f 

Epistole,proveTbia,rith!nata eius in theotonico. (8) 

_....,.,... .,.. .. ..,.._ 

(l) Uitgave: rnm11, ibi<t• tXXXXII,k.1101-1116. 
(2) Uitgave; Im~M,ibid .• ,XXXXIV, k.291-318. 
(3) Uitgave: I:OBlllI,illi•, XXXII; k.869-904 : het inCi]2it v an 
het handschrift begint in deze uitgave niet met het eerste 
boek maar wel met het tweede. 
>4) Uitg~v. e _11. ·.~AU.:8.~, :J"13anaventUJ~ae .---o:pera omnia, VIII 
ll898), blz.663-66b. . 
(5) Uitgave ID.fä'1I,i_bi~. .vr (1893) ,.blz.3-99. 
(6) Ui~g~ve 11\D~CH. BSNE, ~e Liber Pon~ificalis.,11 déln ~1886-92). 
(7) Kritische uitgave J.V.AN M:IEULÖ,V1s1oenen, II dln, in 
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1._-157 r.J Henricu.s de :Langenstein. 

L"157 v._,7Sermones de tempore. 

Dyalogus inter sacerdotem et pontificem et 

tractatua de mä e sanum negligentia et :fre 

querrt i, celebratione. 

LI58 rJ De festo clavorum et lancea cristi ~ 

LI59 r.J Henricus Kalkar. 

Loquagium de rethorica..L!:ibey 1. 

Contuagium de musica. L-LiberJ 1. 

J)yalogus de m.issarum negl.ige:ntia et frequenti 

oelebratio:ne " 

Se:rm ones eiusdem. , 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

------------~ .... ------- 
Leuvense studiën en Tekstui tga:ven, XX (1924) ~- en XXI (1925). 
(8) Kritische uitgave J.VAU MIEHLO, Brieven, II dln, in Leuven 
se studien en T ekstu:itgaven, XV (1941r.-·- 

( l) Onder deze titel is geen werk van Hendr1.k van La:ngenstein 
gekend. Cf'r .H .RURTllli, 9..!.C., II; k. 690 .•. 694, 
(2) l)it werkje is van Hendrik van Hasser1. Cfr.H~J .J .SCHOLTENi,, 
De Litteraire nalatenncha van de Ka:rti.tizers in de Nederlanden, 
in-,O.G.E., XXV 1 5 1: b z.15 en H.HURT:ER1 Nomenclator li era 
rius theologiae Catholicae, II,k"694. 
(3) Cf;r.H.HURTTrn, o,cnII,k.693. 

'. 
(4) C:fr.ij.J.J"SCHOLTBNS, ~.,blz.12 en ~r.:PETREIUS, J3ibliothe- 
oa Oartusiana-- blz"131--134. 
( 5) Zie s-upr a~ 
(6) Dit werk is niet van Hendrik van Ka.lkar. Het hcort we-1 
toe aan Hendrik van Hessen. Vergelijk 'ID.PETREIUS,o•O•,blz.130 
en de opgave van werken van Hendrik van Ka.lkar blz.131-134. 
(7) Zie sµpra, ('Af),,jc 4. 
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L!59 v.J [enricus de Coesveldia, 

De sacramento altaris .Zinci:pijJ :Panem celi 

dedit eis. 

f!68 r.J Hildebertus episcopus. 

Lseripsi~J\ritam. Marie Egyptiaoe eleganti metro.., ( 2) 

(1) 

L!68 v.J Rildegaxdis abbatis~. 

ln regulem sancti Benedicti.Linciplt7:Et ego 

Paupercula. 

Scivia.s grande volumen"iltibey 1. L!nci:pi!7: 

Et factum est in anno. 

Epistolarum ad di-versos. Quinque Lëpistolay 

L!ncipiy: 0 mi tis :Pater, ego •.. 

Visiones eiusdem. 

L!73 r.J Hugo Floria.censis. 

Oronica ipsius. 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

LI93 r,J Johannes Booa,tius. 
§ De ca.sibus virorum illustrium-.Lincipi!7i 
Ex:quirente me quem , IbidLë!!Jl: (8) _______ ... ..• ..._.,. _ _.._ 

(l)Cfr 1],P:ETREIUfJ1 2..!.Q.• blz.126-1~~7 en H.J.J.SCHOLTENS, 
]23. Kart1.üzers bij Geertll'l'.uid~nberg in B "B. ,XVIII (1941) blz. 58. 
(2.) Uitga.vet J.P.TuIImrn, hl.,cLXXI,k.1321-1340. 
( 3) Uitgave: IDI~M: ,~., CXC'VII, k .105 5-1066 •. 
(4) Uitgave: nf~tibid., CXCVII,k.741-1038. 
(5) Hier zijn vier brieven bedoeld uit het I,iber Epistolarum. 
(uitg.J.1:.MIGNB,P"L.,CXCVII,.k.143-382) •. Het incipi·t is te 
vereenzelvigen met het antwoord van Hildegard op een brief 
van paus Eugenius (Cfr.J.P.11.HGNB P.L., OXCVII,k.145-150).0m 
welke drie andere brieven he-t gaat is natuurlijk niet te 
acht erh.alen, ------·-~ 
( 6) Waarschijnlijk h\"3eft de opsteller van de kataloog de ~i .•.. 
vi.as aive visionum ae revelationum voor ogen. Cfr.uitgave J.P. 
MlGNE, :P"L., CllVII,k.383-738. 
(7) Wellicht is het de Historia eccll;}siastica v Hu o van Ste 
Max~etben1pictijn tri Fle~r;y.Cfr.uitgave G.PER ZtM. •. G.H.S. ,.IX,blz, 



- 118 

L~12 vJ Origines. 
f273 r.J De quatuor principiis.I.2. 

{2StJ v.J Petrus Blesensis. 
De amicicia christiana.Urologu,ê]tQuoniam 

diminute sunt veZritate§.7. ( 2) 

Da virtute confessionis et penitentia injungenda 

L!:ncipi!7r Rogasti me ut tibi aliquid. 

Dyalogus eius ad re gem Henricum ~- _ 

De prestigiis fortune.Ltibry 2. 

De assertione fidei. 

(1) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

/_287 r.J Tractatus e i.ue de iherosolimiL~an§7 peregrina.- 

tio~e .lincipiiJ t Quis dabit capiti meo.TI~L.16 (7) 

337-364. 
(8) Van. dit werk zijn geen recente kr:i,tische uitgaven V'Oor- 
h d nf H H'UVr:;'mT·-·, B .. ,,.t d B' h' ·t 1·t·t" an e n •'-' r. _. li. .r.:/J.~ - .b, occace, 1'.i u. e 1ograp igue e 1 ~- 
raire, blz.391-396 en 482. ' 

{l) Kri·tische uitgave: P .KOB1J~SCHAU, ,Qrigine.s We:rke, in ~ 
riechischen Ohristlichen Schriftsteller der erf!rten Drei Jahr 

hunderte, V (19131" - · .. . •. ' . 

(2) Uitgave: J.1?.MIGI'I:8, JL~,L., CCVII1k.87l-896. 
(3) Uitgave: IDmv1.,1oid •. ,ccv1r,k.l077-1092 en lt.1091-1098. 
(4) Uitgave: IDE11,ibid. ,CCVII,k.975-988. •.. . .__ 
(5) Kommentaa.r: IDEM, ibid.,CGVII,k"XXI. 
(6) Uitgavet IDEM, ib!.Q.•,CCVII,k.1069-1078. 
(7) Uitgave: J.P.MIGNE, P.:L., CGVII,k.105'7 ... 1070. 
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. L~89 v.J :Petrus de Alyaco. 
§ Meditatio super 7 p aa'lmo a penitentiales. 

Lincipiy: Vera penitBntia velut sca.la.JP .8" 

§ Meditatio super psalmum, in te Dond.ne spera. 

vi .L!ncipi.!7:Summa sacerdos,z .... --7 L •. 3 
§ De poteatate ecclesiastica.L!:ncipiy :Chasti 

nomine renovate T.17. 

L-290 r.~]Medi tat::Lo super p s a'Lmum , Judica me Deus. 

De reformatione ecclesie. 

E Compendium contemplationis.Lincipii,7': Quoniam 

multi eapientes. L.37. 

De oratione domina cum questionibus annexis. 

Lincipi1/: Cum L--J orabitis. 

De oratione super Ave l,laria,L!ncipii7:0ogitanti 

michi o sanctissima• 

Super cantico Marie magnificat •Linoipiyt 

summe trinita:bis auxilio. 

SupeJ;~ canti co Zacharie .Linoipii7 :Benedictus DoLminu&° 

Deus ;_- -.~J .Dicturi d.e carrt Lco, 

~'Per cantioo sym.eonis.Lincipiy:Nunc dimensie. 

Accedit ultimo canticum. 

------~--_,,....,... ..,. _ 

(1) Er zijn geen kritische uitgaven van Pierre d'Ailly's wer 
ken voorhandex1. De posten" die hier ter sprake komen, vindt 
men bij J ~A.FA]RIOIUS, Bibliotheca. Latina.---,V ,blz.224--227. 
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Cronica parva de regibus f'nanc Le , ducibus 

Brabantie et comitibus !la.ndr:te. 

L-293 r;J Philippus de Pergamo. 

(1) 

Alias speculum regiminis aupe r' eat honem , Volu 

men insigne ·et granda.L!naipiy; lllustris 
industrie ac grand is etc. ( 2) 

L-316 yZ: Rijchardus de sa:ncto Victof:§.. 
§ De potefftate 1igandi e-t solvendi L-Tractatuy 

1. L!ncipijJ f 1;{!uod oumque ligaveris super 

terram. (3) 

§ De spiritu blas:p:hernie.öra.ctatus7 1.L!ncipijJ~ 

~e in lilvangelio leguntur.F.38~ (4) 

§ ]e tribus ap.:proprié1tis ad be at um Bernardum~ 
# 

Lfractatu.§.7 1. L!nci1)ii7: Quaeris a me. (5) 

§ De poteatate iudiciaria .. !Incipiy: In regene .•. 

ratione, cum sederit filius. Ro8• 

~------.,..._----=-- ..... -- 
(6) 

{l.) Onder deze titel is geen Wf)l'k van :Petrus van Herentals 
gekend. Cfr .L .GOOV!.J:TIH.Tf3, Ecriva.ins savante et ar:tistes de 
l'örd;re de Prémontré1 II, blz.38-44; Lexikon fÜr Theologie 
und '.Kirohe, VIII.tblz"163-164. 
(2) J.A.FABRICIUS, O•C•,V,blz,274• 
( 3) Uitgave: J .P .iuGNJi:, ~~· .cxovr ,k.1159 ... 1178. 
(4) Uitgave; IDEM,ibid.,CXCVI, k.1185-1192. 
(5) Uitgave: 1DEM1:lbid~,.CXCVI1k.991 .... 994. 
(6) Uitgave: ITLI,JI,i~.,cxcvr,k.ll77-1186. 
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L"537 r.J Stephanus~ 

§ Epistola eius de ipsa. Katharina de Senis ad 

fratrem Thomam de Senis ordinis predica.torum in 

domo venetiarum de gestis et virtutibus ipsius 

1rirginis.L!ncipiiJt Reverendo et regigioso sibi- 

que e t c , ?.82. (1) 

,L345 v.J Theodoricus de Monasteria. 

De divinationibus. (2) 

[)4-8 vJ Thomas de Aquino. 

§ Summa contra gentiles h.aben s libios quatuor et 

cantica 473. Ltiber y1rimu.§7: Veritatem meditaL'6ituy 
(' 13 ') 0 • .r:... o· 

Expositio super cantica cantioorum b>alomonÎs. 

B. Sanctorum vite sive legende.Ool.383-40,2.7'. 

....•... -~~~--------~- 

(3) 

(4) 

L;s4 r,7 _§ LVi-taZ Ambrosii mediola.nensis episcopi a beato 
Pau'Lf.no cona cz-Lp t a s Pr-o Lcgu s t Horts,ris vene r ab t.Lf.a 

pater Augus'td ne , Prin.cipium: Igitur posito.:D.18o (5) 

(1) Uitgave:A,S.:BOLL.,(30 april) III,blz~969è975~ 
( 2) Dit werk van, TI+e oderik van Munster kon niet geîöentifi 
e e ez-d worden. ,!" "'i', , - . ·.~~ . . . ·~· .;·~ -::::<~.-~1~•'",~M~ 
(3) Kritische uit/ti..;jè'"v'fn -Sancti Thornae A uina.tis o era omn.La-c- 
JUSSU Jl;DITA LI~ONIS XIII 1 XIII en XIV 92 en XV 93 • 
( 4) Kritische uitgave in --Thomae Ajuina.tis opera omnf.a-s--» 
STUDI0 ET L.ABORE S:rAJ.USLAI EîYff.ARûI ~RETTE; IIXX (1876) • 
(5) De prologus. ontbreekt. Uitgave: J.P.MIG!f"Jd1P.L •. ,.XIV,.k.28-46. 
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[584 v .J Apollonie virginis passio .z - J • s .:n .17 et P •. 89 

et 79. (l) 

L"586r.,J § Begge vidue.L!ncipii7;Gloriosi.ssimus dux Pipinus 

P.84.P.89o (2) 

f.'389 r.J Eufrosine virgirüs vita, alias smaragdi.V .5 et 
V~4 et Po87 et 790 

[595 r.:J § Katherine de Senis ordinis predicatorum devote~ 

(3) 

:P .88. ( 4) 

L"596 vJ §Marie de Oingiis. Libri 3. Auctore Jacobo de 

Vitriaco. P.89, (5) 

§ M.a.charii arohiepiscopi anthioceni Gandavi 

ad sanctum B~li@ittem eonscripta /_vity./!ncipi!7: 

Gemma regalis A:rmenie decus.V.I.P.89, (6) 

----------.-·----=-- (1) Daa.r het incipit niet wordt aangegeve:,i, is het moeilijk 
uit te maken welke Eassio de semen.steller b ed.oe Lt , Onlangs 
verscheen e e n nieuwe kritische uitgave van een passievet·haal 
van Apollonia uit Alexandrië ( ~fr • .M .corrns 1 Une passio Sdqzol 
lonae inédi~ ••. -- in. Analecta Bollandianat LXX. (1952) • blz.138- 
'15 9). Maar: gaat het om deze ? · 
(2) De recentste uitgave klimt op tot de XVIIIe eeuw.Cfr. 
P.BMN~, Vita s.Beggae in .Acta Sancti Belt9ti selecta, V (1789), 
blz;,.70 ••. 125. Ret'il1cipit van de post van de opsteller komt 
overeen met de beginwoorden van hoofdstuk I 1'.blz .113) De 
I?rologus o:htbreek·t. d ue . 
(3) Wel:J,,icht betreft het de anonieme vita van Euphroeyna uit 
Alexandri.ë (Uitga.ve: A.S.BolL1 (11 februari), II,blz.537-541) 
en niet een andere vita van haar d aar de schrijver hie::rrvan. 
gekend is en deze in de post van het handschrift niet ver 
meld wordt ( Cfr .A.5 •. Bo l.L, (11 februari) II ,blz. 541-544). 
(4) Aan de hand van de titel is het niet mogelijk uit te maken 
welk hagiografisch werk van Katharina. van Siena de samenstel 
ler voor ogen had (Yergelijk A .PO'CTHAB~:, Wegweiser durcl:1, die 
Geachichtswe1"'ke des Europaischèn Mi ttelalt ers 1 dl. ÎI ;blz .1238- 
1240. . 
(5) Uitgave in A.S.Boll.(23 juni) V,blz.547,..5~2. 
(6) Uitgave in A.S.Eoll .. (10 april)1I ,,blz.868-8C,2.De ;erologus 
ontbreekt; het incipit van het handschrift begint pa.s met het 
lste hoofdstuk tilz.869. 
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§ Marie de Lille begine in Herentals~· J?rologus: 

Benedictus dominus. P.83. (1) 

· L.''597 r.:;:,7§ Meynulphi canonici regularis. Item a. L--J 
Be atua et L--J p.87.. (2) 

LJ98 r..JNycholae de T olentino o:rd:Lnis fratrum heremi torum 

sLäncty AugusL.îy, J? .•. 84. :Principium: Nova lux oriri 

visa est" gaudium et triáudium,7. 

L401 v.J§B.ictrudis vidue dileoti sancti Amandi et abatisse.,(4) 

l403 r.J§Thome cantuari.ensis a.rchiepilscopy p ae aLo , 

L!ncipi!7: GloriLösi7 martyris Thomae .L. 18. 79 . ( 5) 

L404 r..JVinoentii de ordine predica.torum sanctissimi 
èonfessoris vi t a ad Lorigum , Et sunt qua+uo r li- 

bri L--J "Z Incipiy: Vincentus a vincendo" 

D.17 et P.Dr.87. 

(3) 

(6) 

(1) Dit we:rk werd niet teruggevondena 
( 2) Welk werk over Meinulphus hier bedoeld wordt, bli:Jkt niet 
uit de titel (Vergelijk A.l?OTi_rHAS1I' o,c., dl II bl·z.1478. 
(3) Het betreft delete vita van Hicola.as v an Tolen-uijn. Uitg.: 
A•S:i.Boll. (10 september) III, blz.644~664. Zie ook 'de kritische 
beschouwingen blz.637--638. . 
( 4) Dè · _opgave van de titel vermeldt niet of het de Hietoriat 
M:1.raculà of een vita van Rict:rudis betreft~ Vergelijk 
1i0TTlilllT O• c., ei, II ,blz .1549. 
(5) De schrijver bedoelt de anorrLeme Passio secunda.Uitgave: 
J .P.:nucnrn, P.L. GLXXXX, kj323-328~ 

~. 

(6) Uitgave in A.s.Boll._(5 april), I, blzf4s2"512. 
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G~ r~;ractatus ignoto auctore L-fol.410 .... 43.Q.7• 
L4'10 v.J § .Ama.torius liber. Vulnerasti cor etc •&incipij}tin 

hic verbis prelibatis • .E .15 , 

L4'11 v.J Cronica. episcopar:um traiectensium et comitum 

holland Le • 

Oronica p arva de prioribus carthusie • 

L412 vJ Super cantica. Dici tur ecclesia.stes quattuo:r. 

:b"uniculus triplex difficile. 

(1) 

(2) 

(3) 

f.-iu:pe:c cantica. Benedictione s d abi t legislator 

eto. Baatus Dyonysius. 

Super cantica cantioorurn. Oscu.letur me etc. 

Tria sunt epyghalamia. 

Super cantica canticorum. Libe:r.:· canticorum ét 

canticum o.mori::::. ( 4) 

L41C. r.J lVlilleloqutum ex libris s.Augustini collectum. (5) 
Speculum. regiminis e Lve Catho rnora.lizatus, alias 

ethica Gathonis. ($) ----------.,.-., ,.,...,.. __ 
(1) Het 3de deel v.:erd in zj_jn geheel reeds uitgegeven door 
J'. V))jf. NtDDRLO, Q§. anonyr:g.i ui.t den Katalogus van füand~hriftE;n 
van Eooklooster

1
in O.G.E., 1V (1930), blz.b4-102 en blz.316-357. 

( 2) Van, Mierlo heeft het converrticr;eel teken, en hiermee even 
eens de· post, onjuist toegeschreven aan de Kartuizers van Ant 
werpen. Het teken is wel degelijk dit van :?ielem" 
('3) Cfr. supra, Cf\,o<IG L 
(4) Deze vier opeenvolgende werken zijn door een accolade ver 
bonden, waarvoor het teke11 van Zelem staat "JJit wordt verder nog 
verklaard in de randnoot:ad charthusiensss in Zelem1sed ignoran- 
tu:r auctores. 
(5) Het teken in margine is niet klaar; het vertoont nochtans 
veel gelijkenis met dat van Zelem. 
( 6 ) C f!\ s up r_§!; , (\'\,D.Jt, ~ . 
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