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intelligenteactivité m'a prévenu. Je m'en réjouis beaucoup
et je vous présente mes complirnents Ies plus sincères.
C'est une bonne affaire pour Suriname, mais elle est
également bonne pour le Rédemptoristes. Je sais par
expérience que plusieurs jeuns prêtres auraient voulu
aller en nos missions, s'ils auraient pu le faire en entrant
dans un ordre recolnmandable.Ainsi nos évêquesn'aiment
pas envoyer des prêtres aux colonies, parce qu'ils sont
et doivent rester trop longtemps seuls abondonnésà leurs
propres forces. Mais maintenant qu'il y a des Jésuites à
Java et des Rédemptoristes à Suriname, les évêques
n' hésiteront plus à coopérer avec V. E. pour favoriser
l'esprit des Missions parmi le clergé des séminaires."t)
Den

roen Maart

1865 kon de internuntius aan de
Propaganda berichten, dat P. Swinkels naar Rome vertrokken was, om bij Pater Generaal de zaak te bepleiten,
daar de provinciaal van meening was, dat de Hollandsche provincie der Redemptoristen in staat was ,,senza
difficoltà incaricarsi delle Missione di Surinam".
3 r Aug. r 865 onderteekende Pius IX het decreet,
waarbij Suriname aan de Congregatie der Redemptoristen
werd toevertrouwd. Spoedig daarop ( r z Sept.) volgde
de benoeming van Pater Swinkels tot Apostolisch Vicaris; de bisschopswijding ontving hrj in de St. Josephskerk te Den Bosch op r 5 October d. o. v.
Den rzen Dec. zou de nieuwe Apost. Vicaris naar
zijn Missie vertrekken in gezelschap van de Paters J.
v. d. Aa en J. van Rooy, rïrêêr wegens tegenwind moest
de reis tot zo Febr. r 866 uitgesteld worden : z6 Maart
zetten zij te Paramaribo voet aan wal.
Den Haag.
J. KrnryNrJENSS. J.
t7 Atunt. Árch, Busta XIII"

BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS VAN HET
\/OORMALIGE, KARTUIZERKLOOSTER
BUITEN DELFT. I)
Hetgeende gezaghebbendeen gewoonlijk geraadpleegde
sehrijvers2) mededeelen over het klooster Sint-Rartholomeusdalin Jeruzalemis weinig in staat een indrul<te geven
omtrent den in- en uitwendigen toestand gedurende de
eeuw van zijn bestaan. Nochtans is dit huis niet zonder
beteekenis geweest.
De Delftsche chartreuse was gelegen

honderd
"rjf
passen buiten de Waterslootpoort ten zuidwesten van
de stad. Hoewel de kartuizers bij voorkeur leven in de
eenzaamheidvan zeer afgelegen oorden, vond men hun
kloosters hier te lande meerendeelsop eenigen afstand
l) Bij het citeeren worden de volgende afkortingen gelrczigd:
J l a i s s í u ,-s A r n . R a i s s i u s , O r i g i n e sC a r t u s i a r u nB
r elgi (Duaci t63z);
Bceltsens:
A Beeltsens et J. Àmmonius,
C/eronirVrd
ee la
Cltaríreusc de Ia Cltapcllc à Hírínnes-lez-Engh.i.en, publiee er annotée
par Edmond Lamalle S. J. (Louvain 1932.)
E p h , - L . l e V a s s e u r , E p h e m e r i d e sO r d i n i s C a r t u s i e n s i s( M o n s t r o l i i
t89o-r893)l;
D r o s s a e r s- D r . S . W . A . D r o s s a e r s , D e À r c h i e v e n v a n c l eD e l f t s c h e S t a t e n k l o o s t e l s (. ' s G r a v e n h a g e l 9 r 6 ) ;
Biogr. Wbb. - Nieuw Nerlerl. Biographisch \\roordenboek, I-YIII.
(Leidentgtr-t93o);
tlnalectes :
Bclgique;
Bijdr. IX. -

;.

À n a l e c t e s p o u r s e r v i r à I ' h i s t o i r e e c c l é s i a s t i q u ed e l a
Bijdragen en MededeelingenHist. GenootschapUtrecht,

dl. Ix

11886);
Monasticon -

Maisons cle I'Ordre des Chartreux. Vues et Notices.
(Montreuil-sur-Mer et Parkminster r9l3-r9r9);
c. :
chartae capituli generalis orclinis Cartusiensis (ms. Certosa dcl
Gallazzo, Florence).

I-IY

) R. C. H. Rómer, GcschicdhunCigOocrzi.gt rtan íle kloosters en abd,ijen
i,rudc aoormalige Graafsch.appctt aan. Holland cn Zeelond. (Leiden r85+);
H. V. RIhijn],
Oud,hed.enen Gesti,chten uan Delft. (Leiden tTzo);
D. van Bleyswijck,
Besch,rijuingcd,erstad,tDel,ft. (Delft 1667).
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van de stadsmuren. I)eze plaats werd gekozenuit veilig-

mondbehoeftèn. En

heidsoverwegingen,doch is ten slotte noodlottig geworden.

gevrijwaard te

Want juist deze ligging is in den tachtigjarigen oorlog

nabijheid, in het bezit te zljn van cle in de omgeving

de reden of het voorwenclselgeweest tot de verwoesting

gelegen terreinen.

dier huizen. Hun

gebouwencomplexen leverden bij de

krijgsverrichtingen in den omtrek een gevaar op voor

ii

de betrokken steden, daar zij een te gunstige gelegen-

Li,

heid boden aan den vijand om er zich te verschansen.

, l

li

I'
'i

I

Í,

Dientengevolge werden de kartuizerkloosters bij Amsterdam, Delft, Utrecht, Geertruidenberg,Arnhem en 's Hertogenbosch in de tweede helft der zestiende eeuw een
prooi der verwoesting.

) I

l{

Opmeer schildert ons hoe de chartreuse nabij zíjn

I

il

i
,l
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woonplaats de aandacht trok ,,door seker daar om gelegen bosch vol allerhande schoone boomen, een wijdluftigen en breeden ingang en godsdienstigen tempel" r).

voorts behoorde het klooster, ont

zijn van bebourving of verl<eer in de

Sint-Bartholomeusclal r,vasin verband hiermede niet
onbemiddeld,al'was van overdadigenrijkdom geen sprake.
G. Eligius doelt op den toestand op den vooravond
van den onclergang van het klooster, waar hij het
noemt: ,,inter alias domos provinciae secundum saeculi
fortunam non infima" 1). In het jaar l5oo behoorde het
geenszinstot de best gedoteerde huizen der orcle in de
Nederlanden. Dit blijkt uit een omslag, die toen door
den visitator der Nederduitsche provincie is gemaakt
ten behoeve van de onlangs gestichte chartreuse te
Leuven o).D" rector van dit convent kocht van den prior

De nabijheid der stad hadden de l<artuizers getracht te

van het kartuizerklooster van Geeraardsbergeneen driedeelig lrandschrift: Onacliaria de ïempore et de sar'tctis.

vergoeden door hun klooster te doen schuilgaan achter

De

geboomte en dichte beplanting. Het karakter van een

kracht aangeslagenom hiertoe bij te dragen:
X solidos Flandriae,
prior Silve (Geeraardsbergen):

kartuizerklooster brengt mede, dat daarvooruitgestrekte
terreinen noodig zijn. Eerstens vorderen de gebouwen
zelf reeds een aanzienlijke oppervlakte : de grachten, het

priors der provincie werden als volgt naar draag-

X

,,

Leodii

',

,,

,
,

,,

Hollandie (Geertruidenberg)VI

,,

,,

poorthuis met buitenkapel, het kleine pand. de hoofd-

,,

Antverpiae

V

,t

,,

,

gebouwen (kerk, prioraat, procura, refter, kapittel, gas-

,,

Monachorum (Arnhem)

V

,'

,,

,

tenverblijf, librije, werkplaatsen en behuizing der leeke-

,)

Gandavi

V

,,

,,

,

broeders), daarachter vervolgens in een zeer wijd carré

,,

Trajecti

V

,,

,,

,

rondom het groote pand de kleine celwoningen der

,,

Amsterdam

V

,,

,,

,

,,

Bruxellae

V

,,

,,

'

,,

Capelle (Edingen)

V

,,

,,

,

monniken. Om dit complex heen strekten zich de gronden uit, welke het klooster in gebruik had voor eigen
l) P. Opmeer, il'[artelqarsboelcofte Eistorie iler Eol'lantlsche Marte.
I,aren lI (Antwerpen lToo), 58.

t) G. Eligius,
B. Jwstí Gouilani Cartusiac
Vito et hlartyium
I)elphcnsis àn, Eollond,ia Profcssi et Sacrístae (Brurellis t6z4), 54.
2 ) Á n a l e c t e , rX I V , z 5 o .
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IIII solidos Flandriae,

welkers godsalig leven, kuische zeeden en godsdienstigen

,,

Delfensis

IIII

,,

,,

,

ommegang

,,

Syon (Zierikzee)

IIII

,,

p

,

boven ging. Onder welke als ik rnij somtijds tegenwoordig

,,

Diestensis

I II

,,
,,
,
III
,, Sophie (Vught)
,,
Deze bijdragen zijn binnengekomen met uitzondering

bevond

cle witheid

soo

harer

kleeding

oude

monnikkendorn".

In

overeenstemrning

mede is de lof, dien G. Iiligius

van

den l<artuizer-martelaar Joost van Schoonhoven over het
Delftsche convent heeft neergeschreven. r) Ook l-retgeen
in de navolgende

algemeen niet in tegenspraak. Wel

bladzijden

betreffende

de

priors

van

het klooster rvordt medegedeeld, is daarmede over het
is het verl<laarbaar,

Naaldwijk, Naters, Nieuwveen, Nootdorp, Ouderschie,
Pernis,Pijnakker, Poortugaal,Putten, Schipluiden,Simons-

clat gedurende

haven, Spijkenisse,Tholen, Vlaardingen, Vosmeer, Wateringen, Westenrijl< en Zouteveen. 1)

gee.st van buiten. Des te meer verdient

de zestiende eeulv van tijd tot tijd ook

de chartreuse

heid,

in

waarmede

aanraking kwam

zrj weerstand

met een verkeerden
de standvastig-

bood en cle observantie

wist te bewaren, de aandacht.

Van

meer belang is de inwendige staat van SintBartholomeusdaltijdens zijn bestaan. Het is bekend, dat

Van

de hier

gerichte

de kartuizers getrouw zijn gebleven aan hun gestrengen
regel, ook in tijden, welke in andere kloosters hervor-ming noodig maakten.e) Tot handhaving van den goeden

bedoelde bezoekingen en de daartegen

tuchtmaatregelen

laten

de jaarlijksche

ordon-

nanties van de Grande Chartreuse nu en dan iets doorschemeren.
betrekking

geest in hun orde werkten drie natuurlijke middelen
krachtig mede : afzondering, stilzwijgen en visitaties.s)

in

Wat de Delftsche kartuizers betreft, moge op de eerste
plaats worden gewezen op de getuigenis van P. Opmeer,

het

Al
tot

hierna

hetgeen
het

Delftsche

wordt

ook

bereik

van belangstellenden

niet

zelden bij

gevaar

vermelden

klooster,

is

medegedeeld.

door

met
ons

Zoodoende

deze bron zoo volledig rnogelijk onder het

mede,

gebracht.

Zij

verschaft

gegevens, die in verband

gebrel<e van

teekenis zijn.z) Dit

I

deze chartae

volgende

aantal, vaal< kleine,

indrukken als volgt weergeefta): ,,monniken

58.

hier-

in zijn biographie

Dirkslancl, Geervliet, Graft, Grijsoord, Hodenpijl, Hof
van Delft, Koudekerl<, Maasland, Mathenesse, Monster,

(1872) 233 e.v.
u) t.a. p., blz.

te

scheen ik te verkeeren onder de Antonii,

De Delftsche kartuizers hebben goederen bezeten te
Abtsrecht, Amsterdam, Charlois, Delfgauw, Delft,

1) Drossaers,
r7z.
4Ig_457; Bijda.. Bi,sd,omHaatlern, XXXIII,
:)
,rCartusia numquam reformata quia numquanr deformata.,t
3) ,rPer tria so. si. vi. Carthusiapermanet in vi." Ygl. Bosler
Chroni,hen
herausgegeben von der Historischen Gesellschaft in Basel, r (Leipzig

verre

Julianen, Macariën en Serapiones, de voornaamste onder
het

van die van Diest enZíerikzee, welke conventen ,,allegarrer unt p e n u ri a m" .

die zin

nog

andere

bronnen

een

met en
van be-

brengt evenwel voor den lezer een

\.vaarop uitdrukkelijk

moge

worclen ge'-

t) t.". p. ,,blz. j e.v.
5
1) Dom Palénron Bastin O.Carth. te Florence had de rvelwillendh e i d m i j d e m e c l e g e d e e l duei t t r e k s e l su i t d e z e a k t e r , t e v e r s t r e k k e n .
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wezen. Het generaal kapittel placht slechts dan bepaalcle
bevelen of aanwijzingen voor een convent te geven,

uitgeweken monniken en broeders in de jaren zeventig
der I6de eeuw een en ander hebben meegenomennaar
den vreemde. Zooals zal blijken, hebben zii na den

wanneer er iets bijzonders was te beslissen of op te
merken. Uit het stilzwijgen van de chartae in eenig jaar
kan daarom de gevolgtrekking worden gernaakt, dat alsdan
geen aanleiding bestond tot ingrijpen of vermaning. Men
neme daarom in aanmerking, dat de ordonnanties der
Grande Chartreusein deze bijdrage veel meer op den voorgrond zijn gesteld dan in dit kader eigenlijk past.
Orntrent de voormalige librije van Sint-Bartholorneusdal ontbreel<t ons, voor zoover schrijver dezes l<on nagaan, ool< zelfs de geringste informatie. Niet één handschrift of gedrukt boek, afkomstig van de Delftsche
kartuizers, is nog aan te wijzen.
I)aarentegen is van het kloosterarchief rreer bewaard
dan van l-ret meerendeel der andere Nederlandsche
kartuizerkloosters het geval is. De inventariS der stukken, well<e in het algemeenRijksarchief te 's Gravenhage
r,vorden bewaard, beslaat r3g nuÍnÍners. De lijst der
regesten telt 4rg nummers. r) Aan deze verzameling
ontbreken evenwel juist eenige codices, welke voor de
kennis der geschiedenis van het klooster van groot
belang zouden zijn. Wij missen daarin een calendariumn
zooals van het Utrechtsche klooster is bewaard. t) Ook
ontbreken de begraaflijsten, welke de namen der in het
claustrum en elders begravenkloosterlingenen wereldlijke
personen bevatten. 3) Voorts is geen liber benefactorum
rneer aanwezig. Het is niet onwaarschijnlijk, dat de
t) Drossatrr,
448-554,
t1 B!'dr. IX, 222-353.
3 1 Z i e d eb e g r a a í l i j s t e n
v a n h e rU r r e c h r s c h ek l o o s t e ri n B i j r t r , f & S 5: - E 8 g .

ondergang van het klooster gastvrijheid gevonden in de
huizen der orde in Belgie en Duitschland, o' a. bij Brugge,
\Mesel, Lier, Gent, I)iest en Luik. Aldus is ongetwijfeld
het cartularium van de Delftsche kartuizers, hetwelk
thans in het Staatsarchief te Antwerpen berust. meegevoerd naar Lier. Toen de chartreuse te Lier in 1796
is opgeheven, kwam dit stuk in het provinciaal archief
van Antwerpen, waaruit het in rgo4 is overgegaan
r) In het gemeentenaar het Staatsarchiefdepotaldaar.
archief te Delft worden geen bescheiden betreffende
het klooster bewaard.
zich in het Delftsche klooster
hebben bezig gehouden met het afschrijven van boeken,
zij vooreerst vermeld Lambertus van Amsterdam.2)
Een door hern geschreven missaal is in lr4gg door zijn
prior Gerrit Apersz. verkocht aan Ghijsbert Gillis de
onder

degenen. die

Pottere, die het ten geschenke gaf aan de kartuizers
3)
te Leuven. Ool< de prior Adriaan van Brouwershaven
vindt men als schrijver genoemcl. In de stadsbibliotheek
te Kortrijk wordt een Graduale bewaard, afkomstig uit
librije van de Leuvensche kartuizers, geschreven
op perkament 3z X 24,6 c.M.) met een aantal ver-

de

t) Zie cie bijlage op blz. g67368.Voorts: fI. facobs, fnventarisdcr
Árehícuctt uan hct Prouinciaal Bettt.tttr aan Atttzucrpcn. T Oude Archiever.r,(Ántwerpen r87o)r blz. to, tz4.
2\ Ánalectcs xl\,
[Iij is 3 Felrr I5o3
z4g; Biogr. I,ybk. yllÍ,25.
gestorven.
t\ Geiitl. Catalogus dcr Tentoonstellíng aan Míníaturcrt en Boehbanden,
Biogr. Wbh, IIIII zz6' Zie voorts
Bruggc rg27. blz. 9I, no. Io5;
blz. 346 van deze bijdrage.
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sierde aanvangsletters. T)eze codex is in

r 5o6

heeft verblijf gehouclen in het Delftsche klooster.r) In
r 53 5 verscheen van hem btj G. Vorsterman te Antwerpen
Pomarioun ruysticxtnt en tegelijkertijd bij denzelfden uit-

ver-

vaardigd door een monnik te Geerardsbergen en twee
monniken te Leuven, n.l Arnold van Calcar en Adriaan

gever cle Fransche uitgave Vergier spirituel et misti'que.
een Nederlandsche
7 Juli 1535 gaf dezelfde drukker
uitgave in het licht: Een glteestetijc bootngaert uart dye

van Brouwershaven.
Ongetwijfeld heeft ool< Andries van Doornik, die tot
de initiatores van het Delftsche klooster heeft behoorcl,

vruclttert der hruYt Cltristi truetsonnrtiglte
ou.rleerzdenyeot'rae
'ruerelt ende glzeheel dat
figueren adn dat begl.tinsel der
lez,en Chrisíi rttet hedirtglten. by elche ifrgu'ere glzestelt'

medegewerkt aan de vorming der librije van het huis.
De kroniek van Herne bericht, dat hij in het klooster
zijner professie een aantal boeken heeft afgeschreven:
,,plusculos in hac domo transscripsit libros: partem
commentariorum S. Augustini in evangelium Joannis et
alios sermones diversos S. Augustini, et libellum de
mysteriis missae qui acere solet in cathedra sacerdotis
ante summllm altare. Et interumalía littera transscripsit
revelationessanctae Catherinaede Senis et alia diversa."r)
Bijzonder verdienstelijk moet in dit opzicht de arbeid
geweest zijn van Simon Michielsz., die in r5zï of r5zg
als

vicarius van Sint Bartholometrsdal is gestorven:

c . rS2 9 : ,,O b i i t D . Si m o n Mi c hael i s monachusprofessus et vicarius domus Delfensis, eui in scribendis libris
ecclesiasticis multos labores lubens sustinuit, habens
missam de Beata Maria in provincia Teutoniae."
Eindelijk verdient ook de monnik Joost van Schoonhoven in dit verband te worden genoemd. Htj leefde
in de tweede helft der zestiende eeuw. Zijn handigheid
in het schrijven en verluchten wordt door zijn levensbeschrijver bijzonder vermeld.2)
Een vruchtbare auteur is gerveest de kartuizer
W ille m v a n B ra n te g h e rn , d i e in de j aren rszT-r53o
r ) B c c l t s e n s ,r r 7 - r r 8 "
')

G. Eligius.,
t.a.p.,,8:
variisque simul coloribus pingere. "

, r S c r i b e r eq n a r n o p t i m e n o v e r a t ,

I

ffuuz rzoc/z artdere fgueren. aan diuersc/ten sanctett en'
sartctinnen behent toeglaesc/tictgeroeperugerechízterdic/tt
ende eerl,ijclc gltemacct adru Gode met ander uzaterien
een christen tnerusclzaengaerudemet lofsegglaingell bedinghen entle ander goede iryforrnatien daer toe dienende tot
die heytige scriiften' getrochen.
In DecembeÍ 1537 kwam bij Matthaeus crom te
Antwerpen uit ztln Jesu Cleristi uila' in r53g gevolgd
cloor een Fransche uitgave f,a uie de nostre Seigrceu'r
lesu Clzrist. Deze uitgaven, versierd met houtsneden,
zijn zeldzaam en gezocht.
2)
de monnik Joost van Schoonhoven rnoet als
3) deelt mede, dat
auteur worden vermeld. Zijn biograaf
hij de schrijver is geweest van een in het Nederlandsch
ook

gesteld tractaat over de Tien Geboden van den Decaloog.
l; Willem van Branteghemwas de zoon van Jan vatr Branteghem,baljuw
en ontvanger van Borselen. Hij is professus geweest van de Gerrtsche
chartr.euse.Na zijn terugkeer aldaar uit Delít is hij spoedig als hospes
overgeplaatstnaar de kartuizers vatt Ántrverpen.Daar heeft Iij zijn geschrifi ' v'
ten uitgegeven t (Zie ook: Biographic Nationalc de Bclgiquc, II
Ncd'
M. E. Kronenberg'
B r a n t e g h e renn W . N i j h o f f
's Gravenhage rg23' t78-t8z 'l
Bibtiographic 'o^anr 5oo-I54or
2) Ter dood gebracht in 1572r ) G . E l i g i u s , t . a . p ; , p . S . Z i e v o o r t s R a i s s i t tisn E l e n c h os c r i p t o r u m .
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Raissius bericht, dat hij voorts nog andere gedenkwaardige sententies heeft nagelaten. Het is ons niet bekend,
of deze geschriften in hs. zijn bewaard. omstreeks 16z3

c. 1469: ,,PÍo nobili Domino Francone de Borsalia,
Comite de Oestervant,et pro rectoribus et civibus oppidi

waren zij nog aanwezig, zooals G. Eligius bericht.
Ten tijde
klooster

der stichting van het Delftsche kartuizerwas de Nijmegenaar J"n van Roosendael,

prior der Grande chartreuse. In de jaren van zijn bestuur telde de orde bijna twee honderd l<loostersrveÍ+
spreid over de westelijke helft van Europa. Hu was in
r463 op 8r-jarigen leeftijd tot generaalgekozenen heeft
deze waardigheid nog 9 jaren lang bekleed. r)
De bloeiendeprovincia Picardiae Remotioris, waaronder
nagenoeg alle huizen in de Nederlanden behoorden, is
gedurende dien tijd met twee nieuwe nederzettingen verrijkt. Sedert t466 werd gearbeid aan de totstandkoming
van een chartreuse blj 's-Hertogenbosch, welke in Í472
in zooverre gereed was, dat zij kon worden geïncorporeerd.
Met de stichting van het klooster buiten Delft is i'
1469 of wellicht

ii,

reeds' een of twee jaar eerder een
aanvang gemaakt. ,) Frank van Borselen, heer van
oostervant en laatste gemaal. van Jacoba van Beieren,
trad op als stichter en groot weldoener van dit huis.s)
Het eerste bericht, hetrvelk rvrj omtrent dit plan aantroffen, is hetgeen het generaal kapittel der orde in het
voorjaar van 1469 bepaalde :
r) Biogr. Wàh, VI, r2oJ.;
E?h. II J3z; La Grandc Chartrutscgtar
un cfi.artreur. 6me éd. (Lyon rggg), g4-g|.
2) Drossacrs,
49ot vermeldt als no. r3r der regestenlijst betreffende
dit klooster een oorkonde van 14 Nov . t467, volgens welke piete'
Gerrytsz. van Buten verklaard heeft een som gelds schuldig te zijn aan
de ,rCarthrrsersbij Delff".
3) Bultscns, 67
: ,rlste fundavit pro magna parte domum ordinis
nostt'i prope Delft, ac ditavit usque ad 8 milria rrrenensium largiendo.'

Delfensis, et pro omnibus aliis manus adjutricesopponere
volentibus ad erectionem novae plantationiscirca dictum
oppidum, fiat idem." [tricenarium de Spiritr-r Sancto].
Op z AugustLls van dat jaar verleende de pastoor van
de Oude Kerk op verzoel<van Frank van Borselenaan
de priors van de kartuizerkloosters bij Edingen en bij
Gent, clie ter eere van den H. Rartholomells een chartreuse lvilden stichten bij Delft, zijn toesternmingtot de
oprichting van,,ecclesiae, altaria, citneterittrn, ambittts,
cellae, officinae etc. ornnia ad predicttttn monasterium
pertinentia" en tot het begraven, mits hem voor iedere
begrafenis van niet tot het conventbehoorende personen
uit zijn parochie een vergoeding wordt gegeven. r) 5 Mei
r47o is deze akte door den bisschop geapprobeerd.
Het generaal kapittel van r47o ordonneerdeongeveer
hetzelfde als 'sjaars te voren. Nadien zijn in clen loop
van dat jaar de initiatores onder leiding van een rector
naar Delft gezonden ') o* den grondslag te leggen \roor
het nieuwe convent.
Drie van hen waren monniken van het klooster ,,Capellae Beatae Mariae" te Herne bij Edingen, n.l. Gaspar
van der Stock, toenmaals procurator van het l<looster
te Scheut, Jatt Gillaert s) en Andries van Doornik.

r) Drossaers49r, no. t34. Deze akte is gedrukt bij M ir a e u s, Opera
Diy'lonatíca, III, zo6.
2 1B c e l t s c t a s 1 6 T : r r E o d eam
r r n oI t 4 7 o ] i n c h o a t ae s t a t q u e p r i m o i n h a b i t a t a
praedicta domus Delft a fratribus ordinis nostri."
t) Gewoonlijk genoemcl Joannes d.e Sancto Audotnaro. Hij was in
1478 vicarius te Delft, toen hij tot prior van Sion bij Zieril<zee werd
benoemd
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De vierde dezer grondleggers was Sinron van der
Schueren, professus van het klooster Koningsdal bij

I

Gent, die als rector was uitgezonden. Gaspar van der
Stock stond hem als procurator ter zijde. r)

lvas geweest vatr de Benedictijnen
der Egmondsche abdij en te Herne een groote achting
heeft genoten, Gerrit Naghel 1), die bijzonder heeft uitdie voorheen prior

gemunt als monnik en als kloosteroverste, en Hugo

I

Frarrl< van Borselen heeft de voltooiing van hetgeen
met zijn krachtigen steun was ondernomen niet nleer
beleefd. De Delftsche kartuizers verloren reeds hun
weld o e n e r rg N o v e m b e r r4 7 o d oor den doocl . 2)
!\trj mogen niet nalaten te wijzen op de ornstandigheid, dat de Van Borselen's in relatie stonden met de
kartuizers van Edingen. In r47o had Jacob, heer van

W i v e n . 2)
1474 overleed bij cle l<artuizernonnente l3rugge
behoord
Jacob de Heuter van Delft, die tot t4J4 had
tot het convent van Herne.s).In r477 nam Jan Pouwelsz.
In

van Delft in dit lclooster het kleed van Sint Bruno aan.a)
Hierdoor wordt de rol verklaard, wellcede chartreuse
bij Edingen heeft gehad bij de worcling van het Delftsche

teercl. Magister Jacob van Borselen, mogelijk dezelfde
als de voornoemde, werd in r4Z4 monnik in dezechar-

kartuizerklooster.
Het jaar Í47r moet worden aangelnerkt als het stichtingsjaar van het nieuwe klooster,omdat het toen zoover

treuse en is er in 1484 prior geworden.s)

gereed v/as, dat het door de Grancle Chartreuse kon

In het .stichtingsjaar van het Delftsche klooster behoorden meerdere Delftenaren tot convent van Herne,
met name Jan Dirksz. van Delft a), die bekend was als

worden geïncorporeerd:

Bmgdam, Borselen, enz. daar een cel ge.sticht en gedo-

een der groote asceten uit clezen kring, Hugo Bloot Í),
r) Bcelíscns, 67-68,
voorts

de

72, tt8. Monasticon
Scheut fan Robator
heeft bevonden.

sacrista

de initiatores
t) ,. t47 t:
de Borsalia,

van

,,Obiit
comes

lÍ,

z4g

deelt

van Merchtene

mede,

dat

zich onder

nragniÍicus ac generosus Dominus Dominus Franco
de

oestervant,

fnndator

Delft in tlrollandia, qui habet monachatum
Cuius dies obittrs anno futuro intimalritur."

novae

plantationis

prope

plenrrn.r per totum ordinem.

r. t472: rrAnno praeterito fuit scriptus in carta Dominus Franco de
Borsalia, comes de oestervant, fundator novae plantationis pr-ope Delft
in lIollanclia, qui habuit monachatum
Plentrur per totum ordinem. cujus
dies obitus ignorabatur, ideo nunc intimatur scihcet l9 novenrbris: scribatur in kalendariis conventualibus donrorum ordinis."
3\ Bccltsenr, t3, 67, j3-76, 8+-85, go, tB4,
zo7.
a) P. Dorlandus,
Chronicotz (-artutiensc (Coloniae
)itcltscns, XY,
s'1 Biograph.

l6o8),

zz,

76,
l.I/bÈ.. V,

39:

Bccltscns 22, 60,

74_TS.

447-44g

c. r47r. ,,N o vam plant at ionem in Hollandia novit er
creatam Ordini nostro incorporamus in nomine Patris
et Filii et Spiritus Sancti. Quam plantationem domum
Vallis Sancti Bartholomaei in Jerusalem prope Delf
nominamus et per totum Ordinem nostrllm nominafi
volumus."
Op hetzelfcle generaal kapittel werd Simorr van der
Schueren, tot clan toe rector van dit huis, tot prior der
Delftsche kartuizers benoemd..
Met Frank van Borselenis de stichting van Sint-Ilartholomeusdal krachtig bevorderd door Arnestus de Aa, clieiri
r4Tz in cleoverlijclensberichtenvan cleGrancle Chartreuse
r 1 B e e l t s c t z rsr , l 3 , 5 2 . 6 8 , r 8 3 t 9 6 .
2) Becltsens, 2o7 .
3) Bccltscns. 22, 75.
a 1 B e e l t s c n s ,2 o , f 8 , 8 9 , , t t g - t z Í ,
r42.
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worcit genoelnd: ,,promotor et coadjutor ac rrlagnus
benefactor novae plantationis prope Delft',, alsmededoor

van Blommevenne bij zijn toetreding tot de kartuizers
in Keulen aanhet Delftsche klooster land in Koudekerk l).

Jacob van Borselen, deken van de collegiale kerk te
Oestervant, die in r 472 in dezelfde berichten wordt

In r 5I I zorgde de priester Mr. Jacob Meeman vooÍ de
dotatie van een cel r). In 1513 werd in de Grande

geprezen als: ,,magnus promotor et benefactor domus
Delf en s i s " .

Chartreuse het overlijden gemeld van Jacob Lambrechtszn.,
3) In r5r7 meldde
,,magnusbenefactordomus Delfensis"

Onder,{de weldoeners van Sint-Bartholomeusdal vindt
rnen o.a. vermeld Vrank Claesz.,), Jm Hendriksz 2), Mr.
Jan Keyll 3), en Reynier Claesz. van Eten, kanunnik van
Sint-Salvator te Utrecht a). Joost Gerritsz. van Buten

het generaal kapittel: ,,Obiit Comen J".t cognomento
de Lombaert et Margaretha uxor eins magni benefactores domorum Campensis, Delfensis et Lovanii." a)

vermaakte in r 474 vóór zijn professieaan het klooster de
gelden, noodig voor het bouwen van een cel, welke binnen
een jaar zou worden gebouwd, benevensvoor het bouwen
van nog eencel binnen eenjaar na den dag zijner professieE).
Prior en convent van het kartuizerkloosterNieuwlicht bij
Utrecht doteerden z5 Augustus r478 één cel, zoodat het
aantal ntonniken met één kon worden uitgebreid.G)Belangrijken stoffelijken steun heeft het klooster voorts ondervonden van Adriaen Breyl en zrjn vrouw Gertruyt z;. In
r484 doteerdencornelis Ghijsbrechtszn.van der Andeil en
Gheertruyt Dircxdr., zijn vrouw, een cel t). Rtj testament

I 5 r 8 is aldaar het overlijden gemeld van de weldoeners Dominus Florentius en Mag. Jacobus Pinonis. 5)
In rS24 volgde het overlijdensbericht van Jacob van
Kampen ,,magnus benefactot." u) In Mei T 54g admortiseerde keizer Karel op verzoek van het convent z3

In

morgen hofland wegens de schade, r,velke het klooster
hacl geleden door de overstroomingen in r53o en 1532
en door den bran d in | f i6. 7)
Sint Bartholomeusdal is achtereenvolgens bestuurcl
door de volgende priors:

Srltox vAN DER ScHuBnnN (147o-148o).

van 26 November r4go vermaakte Mr. Pieter Dirckszn.
Op
r)

, r m a g r r u sb e n e f a c t o r " f l + g o o f r 4 9 r ( r . r 4 g r \ .
3) ,,benefacror" r4g3 of r4g4
t
k. r4gà.
3) r:magnus benefactor ordinis et praecipuedonrus l)elfensis",
f 7 Maart
r4g1 (c 1495); I)rostaers blz. Jl5, nos. 244 en 245, In het neero_
logium der Utrechtsche kartuizers wordt hij geuoemd:
,rmagnus
benefactor et promotor domus Del[ensis." (Bydr. lX, 246.)
a ) D r o s s a e t ' ' .b l z .
498, no. t67, 6t5.
5 \ D r o s s a e r s ,b l z ,
4go, no. t3r, So2, no. r83, 5o6, uo 2oo; , r5og.
6) Drossutts, blz.
5o7, no. zo8.
7),rbenefactores", l5oo of r5ol (r r5ol)
f
; Drossacrs, 5r2, nos.
229 en 23r,52t no.273,522,no.276.
8 ) D r o s s a c r s ,b l z .
5r4, no. 239.

27 Juni 1462 was hij in het kartuizerklooster

r) Zie over Pieter van Blommevenne Bíogr. Wbh. I'í' t85:. I)rotsaers
5r8, no. 258.
2 ) , r n r a g n u sb e n e f a c t o r , "t t 5 l 6 o f 1 5 r 7 . G t 5 t 7 ) ; D r o s s a c r s , b l z .
53I en 532.
3) r. r5r3.
a) r. r5r7.
s) r. r5l8i

Zie over Mr. Jacob Pijnsz. Drossacrs 45r, I1o. 29 en

543 no. 38o.
u) r. r
524; Drossacrt 534, no. 335.
7) Drossaerr, 448, 546 no. 395.
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I(oningsdal bij Gent ingetreden l) tijdens het prioraat
van Joannes Versaren.2) Een jaar later is hij daar als
monnik geprofest. Vóór

zijn benoeming tot prior te

Bruno Pédé deelt in zijn Series monaclnrurnr) iets
mede omtrent

zijn beleid als visitator. In 1487 wilde

de bevolking van Luik

de chartreuse op den Mont-

Delft had hij reeds in het huis zijner professie het
ambt van vicarius bekleed onder genoemden Joannes

Cornillon aldaar veÍwoesten, omdat Erard

Versaren. 3I Mei l48o l"reefthij het prioraat van de
Delftsche kartuizers verwisseld met dat van Koningsdal,

uit de stad bedreigde. Haastig reisde hij met den con-

waar hij Loder,vijk Pottier is opgevolgd. Gedurende de
jaren r48r-1484 heeft hij de Nederduitsche provincie

van bisschop Jan van Hoorn te verkrijgen, dat deze het
klooster krachtdadig beschermde tegen de volkswoede.

besttrurd als convisitator, vervolgens

Marck dit

strategisch punt had bezet en

van der
van daar

visitator Gaspar van der Stock naar l-uik. Zij rvisten

t484-1492 als
Gespen vAN DER SrocIi (r48o-t482).

visitator, daarna r4g2-r493 andermaal als convisitator
en eindelijk r4g3-r497 wederom als visitator. zr Maart
r4g7 stierf hij als prior te Gent. t) Htj is daar begraverÍ

secretaris van de stad Leuven. Voor zijn intrede in het

op het kloosterkerkhof van Koningsdal. Als prior van

klooster had hij aan de universiteitaldaar den graad van

dit huis is hlj opgevolgcl door Pieter Vasseur. Over

magister artium behaald als student in het college het

de goede eigenschappen van Simon van der Schueren

Varken.

Hlj

is met lof geschreven. Een tijdgenoot en comprofessus

was de zoon van Mr. Gillis van

der Stock,

Op I December 1444 was Gaspar van der Stocl.o) in-

van Gent oordeelde: ,,multa laudabiliter de isto patre
scribenda." Le Vasseur,a)die een ,,Catalogus Priorum

getreclen bij de kartuizers te Herne bij Edingen,

Gandavi" geraadpleegd heeft, deelt mede, dat hij zijne
bestuursambten heeft waargenolnen: ,,summa cum pÍLldentia et vitae exemplaris laude." Raissius 6) sluit zich

Laurens Musschezeele.Toen in 1456 door dit l<looster

hierbij aan en noemt hem:

,,rnagnae probitatis vir."

hij

waar

zijne professie deed ten overstaan van den prior

de initiatores werden geleverd voor de nieuwe neclerzetting der orde te Scheut btj, Rrussel, behoorde hij tot
de vijf kartuizers, die onder leiclingvan Hendrik de Loen,
oud-prior van Herne, derwaarts kwamen. Hier bekleedde

t; In

1443 was ,,Symon de Horreo Cam. dioc." te Leuven als
student ingeschreven. (E. R e u s s e ll s, Il[atriculc de l' Uniaersité de
Louaain, I, Bruxelles r9o3' p. 234).
2) Biogr- Wó/e. YII 1254,
t) Ellt. I
98 vermeldt onjuist als zijn sterfdag zr Januari. YgL B;idr.
25o en Raistius, appentlixi Dros.raert, 5r7, Sooi M.ottdsíícon IT
lX,
r g g - 2 o r t 2 4 9 - 2 S z ; B c c U s e n s ,8 4 ' 8 5 , 8 8 .
n) E//r.

I, 98.

5) Raissius, appendix.

hij achtereenvolgenscle ambten van sacrista,vicarius en
r) Serics tnonachorum
illorunt.

gui

domus

ad

particulier

annum
bezif

t76z
te

ril4s zoo vriendelijk
2\ Zie Eph. ÍII,
blz. I9t-r94,
58, 67-68,

y'rofcssornm

irt illa príoris

(hs.

Edingen,
mijne

cartnsiac

nru/txts cgtrunt
uit

het

p.39)

84-85

laatst der

P.

aandacht hierop

r42
5zo; Raissius
24r-244t
249-252;
r 87, 89,9r,

B,

aó initio

E.

V. de Capella

lí.

et

/amdatiottis ciusdcnt
ISde eeurv, thans in

Lamalle

S. J. te Drongen

te vestigen.
en

appendix

Drostaers

r84, zo3,

:, Monasticon

zt6;

II,

Becltscnr, t3,

2o5,, zo6.
,),)
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proclrrator. Als zooclanigheeft hij veel kunnen bijdragen
tot den geestelijken en stoffelijken opbouw van het
klooster te Scheut, welks convent was belast met de

cle Groot, l<anseliervan Rrabant, begaf Gaspar van der
Stock zich in gezelschap van den prior en den procu-

bewaring van het beroemde heiligdom van O.L'Vr' van
Genade. 1) trilips de Goede verleende daarbij een zeer

Aan de stadspoortengekornenzijn zij echter aangehouden

1469 was begonnen
met clen bouw det kloosterkerk, werd het volgende jaar
elders een beroep gedaan op zijn groote ervaring'

krachtigen steun. Nadat daar in

I

Met twee comprofessi van Herne en een geprofesten
monnik van Scheut kwam lttj naar Delft om onder

rator van Scheut en den prior van Zeelhenr naar Gent.
en gedurende zeven welcengevangen gezet, omdat zij niet
waren voorzien van een vrijgeleide, terwijl bovendien
rijtuig en paarden hun zijn ontnomen. 1)
Op blz. 338 hebben r.vij reeds verhaald, hoe Gaspar
van der Stock in r 487 te zamen met den visitator
Simon van der Schueren het klooster op den Mont-

leicling van Simon van der Schueren den grondslag tè
leggen voor een nieuw klooster zijner orde. Hij werd

Cornillon te Luik voor een ramp heeft behoed.

hier al aanstonds belast met de functie van procurator.
In deze bediening, die tijdens de stichting en de eerste

Grande Chartreuse een collatie gehouden. Wegens den

In

1488 heeft hij op het generaal kapittel in de

oorlogstoestandging de reis derwaarts en de thuisreis

jaren claarna veel van hem vergde, heeft hij ziin prior
ter zijde gestaan tot aan diens aftreden in Mei I48o.

met de grootste gevaren gepaard.

cler Stock was nu de aangewezen opvolger in
het prioraat der Delftsche kartuizers. Zijn bestuur heeft
echter niet lang geduurd. Nadat het generaal kapittel

de jaren t486-1492 convisitator en in de jaren r4g3-r 4gs
eerste visitator van de Nederduitsche provincie der orde

Van

Tijdens het prioraat van het huis zgner professieis hij in

van 1482 den prior van Herne, Jacob van Borselen, op
diens aandringen ontheffing uit zljn an-rbt had ver-

gerveest. Hij stierf te Herne als prior 7 October rggs
en is opgevolgd door Jan van Etterbeeke van Aalst.
' Le Vasseur noemt hem op gezag van een door hern

leend, koos ctit convent zijn professus Gaspar van der
Stock tot prior. De priors van Monnikhuizen en van Gent

geraadpleegdenCatalogus Priomrn van Delft: ,,Vir peritissimus et pietatis admodum exemplaris." Als prior

hebben als visitators deze keuze bekrachtigd.
Tijdens zijn bestuur te Herne is hem het volgende

was lrij zeer zachtrnoedigen beleidvol. Hij toonde ecn bijzondere liefde voor de armen. Hiermede stemt overeen

overkomen, Een vroom man te Scheut meende een
verschijning van de H. Maagd te hebben gehad, die

de kroniek van Fïerne en ook de mededeeling in een

hem openbaarde, dat de vrede tusschen Maximiliaan en
de Gentenaren slechts zotl tot stand komen door be-

volgens welke hem wegenszijn beleid de bijnaam ,,prior
venerabilis" was gegeven.2)

middeling van de kartuizers. Op
r\, Ilíaria's
2o7 e.v.

Hciligdomrtlctt

in

Ncdcrland

verzoek van Karel
cn 'Bclgië

(

's

Bosch

z.j')

Catalogtr.schronologictts dontnoru.nzprioru?rc vanHerne,

r) Bccltsens, zo5-- zo6.
z ; H s . K o n . B i b l . t e B r u s s e l ,d o o r P . E . Lamalle S.
J. gepubliceerd
als bijlage II van de kroniek . (Becllscns, 85 e n r t l 4 . )

34r

34c
JoeNNns ScHut uNcli

(t482-r486 oí t487).

De clerde prior van het Delftsche kartuizerl<looster
was omstreel<s r464 als monnik geprofest in het klooster l(oningsdal bij Gent. r) Langen ttj.l is hij in het
huis zijner professie vicarius en novicenmeestergerveest.
,,Fuit longo ternpore vicarius dilectus et magister optirnus multorutn novitiorutn" zegt de l<roniel<van l(oningsdal. 2) In het tweede kwartaal van 1482, n.l. op St.
Peter en Paulus, is hij als prior naar Delft gekomen.
Na het generaal kapittel van 1486 en vóór clat van
r487 is hij tusschentijds als zoodanig weder afgetreclen.
Tijdens zijn prioraat te Delft is het plan gerijpt
orn een chartreuse te stichten in Leuven. In r49r
kon hieraan uitvoering worden gegeven. In October

dri k van Duiveland, was in r 4gr eer st e visit at or der
provincie. l/ Ondanks dezen stettn en de hulp van ecnige
weldoerrers\\/as het nieuwe kl:oster in t494 'slechtsvoor
een klein gedeelte tot stand gekomen, toen Schullincl<
van het rectoraat werd ontheven. Hij is opgevolgd door
') .t is l<ortdaarna,
Joannes Petri, professus van Delft,
n. l. t9 Februari 1495, brj Gent gestorven.
Het aandeel, hetwelk de Delftsche l<artuizershebben
gehacl in de oprichting van het klooster te Leuven, bewijst
hoezeer hun convent weinigejaren na het eigen stichtingsjaar reeds tot bloei was gekomen. Het spreekt van zelf,
dat deze steun niet van materieelen aard kon zijn.
Tijdens zijn verdere bestaan heeft Sint-Bartholorneusdal voortdurend betrekkingen gehad met de l<artuizcrs

van dat jaar verkreeg Joannes Schullincl< onthefifing varl
het bestuur van het Delftsche klooster en werd hem
opgedragen als rector den grondslag te leggen voor de

van l-euven.

nieuwe nederzetting. De visitators stelden een monnik,
n.l. den Leuvenaar Joannes Vekestijl, en den donaat

Bij het vertrek van Schullinck heeft nteester Dirk
Fersijn als rector het bestttur over het klooster buiten

Nicolaas, beiden van het Antwerpsche huis, tot zijne
beschikking. In de grootste armoede vingen z4 te Leu-

de Waterslootpoort van hem overgenomen.Het generaal
kapittel van r48Z heeft hem tot prior benoemd. 3)

ven met de uitvoering van hun opdracht aan. Tal van
moeilijkheden moesten nog worden overwonnen, voordat
hun arbeicl kon vorderen. 3) Het zijn in het bijzonder de

Hij lvas Amsterdatntner van geboorte en waarschijnlijl<
de zoon van Hendril< Persijn. a) Na zrin studies te

lcloosters van ,A.ntwerpen en Delft geweest, die zeer
hrachtig de totstandkoming van de chartreusete Leuven

Ditrx Ptinstix (1486 of t487-r496).

hebben voltooid aan de universiteitetr van Bologna en
van Ferrara , r . ver dhij op 12 Sept em beÍ 1476 alsdoct or

hebben gesteund. De prior van eerstgenoemdhuis, Hen-

in utroque jure benoemd tot professor aan de universiteit te Leuven: ,,omnle de lesse vall Institr-rtenoft een

1l Ziei Efrlr. Í, zo4 i.v. ,Joannes Schullius" 1 llonastícpn TI, tggzoz, 249-256,
2) IIs. no, 4o56 l(on. Bibl., Brussel.
3) De kroniek van de chartreuse te Leuven beschrijft een en ander
z e e r n i t v o e r i g ( Á n a l e c t e sX I V , 2 3 3 e . v . , X Y I , z t 6 ) .

r) Biogr. lYl,É. V I , 4 5 6 .
2) Biogr. Wl,k. Y , 4 9 6 \ E ? l t . T . 3 4 4 .
s) c. 1487.
A\ bie: E!h. I
286-z89,
3 3 4 ; A u a l c r t e s X I V , z8o, XXXVIÍ.I,
293; Biogt'. Wbh. Y , 49 t '. Raissius, 14z e n a p p e n d i x ; l i í j d , . l X z 3 z .
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ander in eenich van beiden rechten daartoe hrj bijder
stadt geordineert sal worden te exerceren alle leeselijke
dage gelijcl< den doctoiren ordinaris in be1'61strechten
ende talsulken tijde ende Llrerl als dat vore de audientie
best dienen sal".
Reeds spoedig daarna volgcle zijn benoeming tot raad
van den Hove

van Holland. In r48o werd hij deken

van het l<apittel der Sint-Adrianusl<erk te Naaldwijk
als opvolger van Franl< Willernsz. de l3ruijn.
In 1483 deed hij af.standvan zijn ambten en trok hij
zich uit de wereld terug in het Delftsche l<artuiz,erklooster. Als deken van het Naaldwijksche kapittel is
hij opgevolgd door Mr. Jacob van den Hoeck. r). Na
het aftreden van den prior Joannes Schullinck is hij

Le vasseur l) citeert uit een catalogus priorum van
Delft, dat hij een der voornaamste weldoeners van sintBartholomeusdal is geweest, dat hij was ,,non minus
pretate quam generis splendore illustris" en dat hij het
huis ,,in utroque statu" loffelijk heeft bestuurd.
Hij was een oom van den Delftschen kart'izer
Joannes
Persijn, die aldaar r8 Augustus r5oo als sacrista 'an
het huis is gestorven. r) ook was hij een oom van diens
broeder Dirk Persijn, die in r 5 ro bij cle Leuvensche
kartuizers als monnik was geprofest. Deze naamgenoot
volgde in rSzS Joannes Petri s) op als prior van her
klooster te Leuven. t) De gebroeclers
Joannes en Dirl<
Persijn waren geboren te Amsterdam. vermoedelijk wa-

aanvankelijk als rector met het bestuur van Sint-Bar-

ren zij zonen van den burgemeester
Jan persijn, die in
r 5oo aan het Delftsche convent een jaarlijl<sche rente

tlrolomeusdal belast, waarna in

van 3 R i j nsche guldens heef t geschonken. u)

r48Z zijn benoeming

tot prior is gevolgd.
c, 1487: ,,Rectori domus Sancti Bartholomaei prope
Delft fit misericordia; et praeficimus eum in priorem

GnRnr r Apnnsz. ( t 496_15 r r ) .

werking verleend aan de hervorming van de tucht in de

vermoedelijk was Gerrit Apersz. 6) professusvan het
Delftsche klooster. Als prior heeft hij veel belangstelling
getoond bij het tot stand komen der chartreusete Leuven.
In r4gg schonl< hij aan dit huis een lessenaar(rectorium).

abclij van Egmond. Tot
clerwaarts gereisd. 2)

In I5o3 zond hij een convers van zijn l<looster,broeder
Dirk, z) die een bel<waam schrijnvverr<erwas, naar Leu-

dictae domlrs."
In r4go en volgende jaren heeft Dirl< Persijn mededit

doel is hrj herhaaldelijk

Het generaal l<apittel van r4g4 benoemde hem tot
convisitator en droeg hern op om op het generaalkapittel
v an t 4 )l i n d e G ra n d e C h a rtre l l s eeen col l ati ete houden.
Hij stierf te Delft z8 Januarï r496 als prior en convisitator.
r) Bijdr" Bísd. -llaarletn, XXY, ro4.
2) Chr. S. Dessing.
B c s c h e i d e na a n g a a r t d cd c E t r a o r r n i r t g d e r
turht itt dc altríij aatt Egntond. iu dt r5dc eeuw, (Utrecht t93o), I35r 3 , 6 ,z o 3 - z o 1 , z z r - 2 " 4

1) E?h. I,
334.
2) Bzldr. IX,
3oz; c. r 5ori Biogr. Ifblr.y,
492.
,) Zie blz.
34r.
a) Biogr. WóÈ.) Y,
4 9 2 . I I i j o v e r l e e dz r O e t o b e r 1 5 3 2 a l s p r i o r .
6) Drotsaet.s,
S24t no. 283.
-Drossacrs
o1 Zie: Bíjdr. IX, e5r
zlzt no. 3g4i Analcctes ItÍV,
;
z 4 g , z 6 o - z 6 r r z 6 6 - 2 6 7 ; B i o g r . W b Ê - V \ 4 ! i R a i s s i t t st 4 3 e n a p p e n d i . r .
7) ,rvirum religiose conversationis et
valde eclificativum, fabrurn lign a r i r r m e t a r t i s i l l i u s b e n e p e r i t u m " ( Á n a l c c t c sX I y , z 6 o - z 6 r ) .

l l ,
, ! 1 ,
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ven, om daar eenigen trj.t behulpzaam te zijn bij de
t1

medebestuurder der Nederlandsche provincie. Hij is z6
Maart r 5 r r o ver leden. l)

inrichting en betimmering van het nieuwe klooster, in
het bijzonder bij het aanbrengen van het koorgestoelte

?

in de kerk.

Annraex

vAN RRouwERSHAVEN(r 5 r r_ rSr4).

heden brj, waarmede de incorporatie van de chartreuse

D. Adriaan was monnik van Sint-Bartholonreusdal.2)
Irr de jaren r4g6-rsrr
heeft hij de nieuwe chartreuse

en de installatie van Joannes Petri als eersten prior
plaats hadden,

bij I-euven als procurator gediend, terwijl zijn comprofessus Joannes Petri aldaar prior was. De betrel<kingvan

Omtrent zijn bestuur te Delft houden de chartae van

procurator stelde zware eischen, want bij zijn komst
was nog slechts een gedeelte van het klooster voltooid,

In r5o4 woonde Gerrit Apersz, te Leuven de plechtig-

het generaal kapittel enkele kleine bijzonderheden in.

terwijl ook de bronnen van inkomsten ontoereil<end
\ /aÍen.

c. l5o6 : ,,Priori domus Delfensisnon fit misericordia;
et de his quae scribunt D. Jacobus et Adrianus de
Rrilis l) visitatores, cum sit domus visitanda, ipsis auditis,
injungimus quod sine personarum exceptione debitam

In I5o4 was in een en ander echter in zooverrevoorzien, dat het door de Grande cl'rartreuse bii de orde

ministrent justitiam."

werd geïncorporeerd.

c. r5o7: ,,Priori domus Delfensis non fit misericordia;
et D. Johannes Bouters, qui suis scriptis hactenus non
cessavit molestare Reverendum Patrem et capitulum
generale, amodo desistat et se nullatenus de aliorum
factis aut fiendis intromittat, sed saluti propriae consulat.

Tijdens

I

zijn verblijf te Leuven heeft hij zicb i' zijn
cel bezig gehouden met het vervaardigen van hanclschriften. Een Graduale, waaraan hij in l5o6 heeft
medegewerkt, wordt bewaard in de stadsbibliotheek te
Kortrijk.s)

tarnen ei optio ut in cella domus propriae professionis,

It[a het overlijden van Gerrit Apersz. is rrij als die's
opvolger naar Delft geroepen. Het ge'eraal l<apittelvan

in qua nunc est, permaneat extra conventum, aut in

r 5I r gaf de v olgende inst r uct ies:

alia domo per visitatores cleputanda extra conventum

c. r 5I I : ,,Pr ior is dom us Delf ensis elect ionem ,si jam
f.rcta et confirmata f'erit, itertrm, quatenus opus est,
confirmamus; sin autem ejus confirmationem,si canonica

Et si amplius scripserit responsum non expectet. Datur

in cella persistat, donec visitatores ejus realem emenclationern cognoscent."l)
In de jaren

r 5o8- I5 t I

was hij

als convisitator

l) Het overlijder-r van Jacob en Adriaan van cletr Briel is onders c h e i d e n l i j ki n r 5 r z e n r 5 o 9 c l o o r h e t g e n e r a a l k a p i t t e l m e d e g e d e e l d .
') Het overlijden van D.
J o a n n e sB o u t e r s i s i n l 5 o 8 d o o r h e t g e n e r a a l
kapittel rnedegecleelcl.

flerit,

relittimus

visitatoribus provinciae. Et clehis qlrae

t ) t . t s l r : D e m e d e d e e l i u gb i j v . H .
e n u . R . , O u c l h c t J c nc .n G c sticlzten l)an Delfland (Leiden tTzo), 243, dat Jan philipszn. in rSo4
prior van het Delftsche klooster was. is dus onjuist.
2) Zie : Bíjdr, IX,
345 i f)rorsacrt, 52o no. 2661ÁnatectcsXIV, z34.
t) Zie blz.
328.

346
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Jacobus Brielis cornmittimus prioribus domoruln Hollandie et Amsterdammis, qui, singulis bene
examinatis, ministrent justitiam sine personartlm excep-

c. tSr4: ,,Priori dornus Delfen.sispropter sllaln scnectutem fit misericordia prout petit et praeficirn's in

scribit D.

tione. Et de cetero dictus Jacobus non adeo prolixe
scribat, alias non expectet responsllm".
Het generaal kapittel van I5I4 verleendehem op zijn
verzoek ontheffing van het prioraat ,,propter suam senect nt em " . H i j s ti e rf te D e l ft 5 D e c e mber r5r7.
Anclriesz. van

De Leuvensche l<artuizer Andries

Amsterdam, die in het begin dcr zestiende eeuw de
uitgave bezorgde van eenige door Pieter Dorland van
Diest nagelaten geschriften, heeft in een inleidenden
br ief v a n e e n d i e r w e rk e n , i n

1 513 bi j Th. Martens

tritgegeven, zijn arbeid opgedragen aan Adriaan
Rrouwershaven.r)

van

priorem dictae domus Joannem Darnmis procuratorem
domus Antverpiae, cui injungimus ut bo.a domns cartd.siae, maxime quae sita sunt in Zelandja, sollicitet
quam admodum fecit."
c. I5I6: ,,P rior i clom us Delf ensis non f it m iser icor clia.
Et de his quae scribit cum conventu suo slrper exoneratione D. Henrici, ibidem hosi-litantis,deterrninabunt
vi si tatores i rrovinciaein pr oxim a visit at ione,qui pot er unt ,
si videbitur expedire, eidem de alia domo proviclere".
venloedelijk in rsrT verrvisselcle
Joannesvan l)amrne
tusschentijds het prioraat der Delftsche kartuizer.smet
dat van het klooster te I(iel bij Antwerpen. In rSrT
vindt men hem nog als prior te Delft vermeld. t) T"
Kiel

i.s hU de opvolger gerveest van Flerman van
Sneek. 2) Hoe lang hij deze chartreuse heeft be.stuurd,

J o e x u e s v AN D A M I\{ E (t5 t+ -r517).
D. Joannes was professus van de chartreuse te l(iel
bij Antwerpen 2). FIij is hier procttrator gerveest en
tevens beheerder van cle goederen, rvelke het groote
klooster van Savoye in de Nederlanden bezat 3). Het
generaal kapittel benoemde hern in t5Í4 tot prior der
Delf t s ch e k a rtu i z e rs :
r) Biogr.

LI/LL., YIII,

dc cn.ot'nzi y'roy'ríetatís

z4,zz6'.

Doctissími patris

nt.onachorunt. aitio

Petrí

Dorlandi

cztltissíntzrs

(Lovanii,

Donrini

tlialogts

apucl Theodoricttnr Mattini, r3a Septernbris l5r3).
2) Ziez Bydr, IX,
.lz9: Drossaers, 523, no. 278.
l) Voor de adn-rinistratie harer bezittingen in deze
Glande

Clrartreuse steecls vertegenwoordigcl

Een cartularium,
Álmae

getiteld

Caltusiae"

Antwerpen.

LlI,

en

Deze goederen

bergen, Sommelsdijk,
Wr,

(t5.

164\.

copiatttnr

,rlndex
t6e

eeuw)

door

werd
te

convent
bonornnt

de

zijner professie gestorven als procurator.
c. I 53o : ,,Ob iit D. Joannes de Dam m e pr oct r r at or
domus Antverpiae ac bonorum capituli et donrus Cartusiae, 3) qui cliu ftrit prior ipsius dornus Antverpiae et
domus Delfensis, et reservato sibi beneficio dornorurn
associatarum l-rabet per totum ordinem plenurn cum
psalteriis monachaturn.

Kiel.
clomus

berust in het Staatsarchief te

waren o.a. gelegen

Bommenee

het

litterarurn

landen

heb i l t ni et kun nen vast st ellen.I n het voor jaar \ / an r 525
vindt men Hendril< Mutsaert genoemd als prior te Kiel.
Joannes van Dam m e is zJ O ct ober r 12g in het huis

en Dirksland.

te N{iddelharnis,
(Zie:

tlrchief

Steerr'

rl

Aartshisd

')

C a r t u l a r i u m Á l g . R i j k s a r c h i e f ' s G r a v e n h a g e ,f o l . L X X X V I I I .
Raissius, Syllabus V. P. Visitatorurn: ,,Herruannus Fr.iso.',
Grande Chartreuse,

I
rl
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Atturexus
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geprofest monnik van het klooster buiten de waterslootpoort en is claar 22 December r 53 8 als procurator
overleden.l).

Gnnnrr van FlxxHUIZIiN,
Wrlr,nu

CleBsz. vrw Dnrl-r.

T u s s c h e nd e j a r e n 1 5 I 7 e n r 5 3 r i s S t - B a r t h o l o m e u s clal bestuurd door drie priors van wie weinig meer
bekend is clan httune nalren.
'\tooÍeerst vindt men als prior in deze periode vermeld Adrianus van Schiedam, geprofest rnonnik van
het Delftsche klooster, die later naar de chartrettse
brriten Geertruidenberg is overgegaan en in r 527 pro'
fessus van dat htris is geworden. Hij heeft hier nog
het ambt van procurator bel<leeden is 18 April
gestorven.;)

rS4Í

De tweede prior, wieus bestuursjaren niet rnet zekerheid zrjn aan te geven, is Gerard van Enkhuizen. Uit
een aanteekening in het cartularium der Delftsche kartuizers, dat berust in lret Algerneen Rijksarchief te
's Gravenhage,2) blijkt, dat hij in 15z6 aan het hoofd
stond van dit convent. Ook elders in deZen codex komt
zijn naarn voor.3) Overigens is noch bekend het klooster,
well<s professus hij was, noch eenige andere bijzonderheid over hem.
\,Villem Claesz. varl Delft wordt in genoemd cartularium eenmaala) als prior vermeld. Onder het prioraat
van Willern Pelt heeft hij ltet ambt van pÍocurator bekleed blijkens een akte van 4 Juni I53r.5) Hrj was
t)
r 542; Bíjdr. IXo 259.
1 ) ".
vo, in margine"
Fol. VIII
t) Drossacrs,
466, no. I51 49t l-ro. r3S, 492 no. I4It 5oo no. 176
en 5o4 no. I94"
{) }-ol. LXXII
lo, in margine.
51 !)rossaers,
467 no. 19, 476 no. 65 en 54I r-ro. 37o.

In de j aren r Sr Z t ot en m et r ; z4

kwar nen van de
Grande Chartreuse geen bijzondere bevelen. Tell<enmale
besliste het generaal l<apittel slechts ,,Priori domns
Delfensis non fit misericordia". Mogelijke wisselingenin
het prioraat moeten dus tusschentijdshebben plaats gehacl.
c. r52S : ,,Rect or em dom us Delf ensis pr aef icim us in
priorem dictae domus attenta petitione et commendatione
majoris et seniorispartis conventuset relatione convisitatoris, qui electionern de ipso factam canonicam asserit".
c. r526: ,,P rior i dom us Delf ensis non f it m iser icor dia.
Et de D. Gabriele ibidem hospitante visitatores in
proxima visitatione providebunt." [h domo Trajecti:]
,,Et D. Philippus de Remmersval, hospes in eadem
domo, revertatur ad domum professionis suae Delfensis,
et se ipsum corrigat et in pace vivat, aliasordo providebit".
c. r527: ,,P rior i dom us Delf ensisnon f it m iser icor dia.
Et fr. Hugo, conversus praedictae domus, qui diu ab
ordine apostavit, quia insuper in sua receptionemorbum
incurabilem tacuit, Deo et hominibus mentienclo,tarn
de jure quam vigore statutorum ab ordine absolvimus".
[In domo Hollandie 2):] ,,Et D. Adrianum de Schiedammis,
professum domus Delfensisibidem hospitem, ad petitionem
suam et aliquorum religiosorum, ibidem professum facimus." [In domo G andavi. : ], , Et D. G uilelm us de Br ant eghern,s)ibiclem professus, ad suam instantiam vaclat rrospitatum ad domum Delfensem ad ordinis voluntatem".
t) '. t53g; B;1dr. IX,
35o.
r) Bij Geertruidenberg.
3) Zie over hem blz.
33o van deze bijdrage,
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c. r530: ,,Priori dornus Delfensis non fit misericordia.
Et visitatores provinciae inquirant diligenter cur idem

suae donationis, declarantes euln, si iterurn attentaverit
fugam, ex nunc absolutum ab ordine".

prior, more aliorum priorum ordinis, hoc anno litteras
misericordiae non uriserit, et super hoc Reverendum
Patrern Cartusiae informent. Et D. Wilhelmus de Bran-

Willem Pelt stierf als prior te Delft z8 Juni r 54o. r)
Tijdens zijn bestuur heeft het klooster buiten de
'waterslootpoort
bij herhaling aanzienlijke schadegeleclen

deghem, ibidem hospes, revertatur ad domum Gandavi
suae professionis, et de receptis et expositis priori Ant-

in zijn bezittingen en inkomsten. In de jaren r53o en
r13z zin de goederen van de Delftsche kartuizer.s

verpiae rationem reddat".

op Tholen en elders door overstroomingen getroffen.
Ook ontkwamen zij niet aan stoffelijken tegenspoed bij
den Delftschen brand van r 536. De verliezen, door een

In I 52r rvas Willem van Bibaut, prior van het klooster
buiten Geertruidenberg, tot prior der Grande Chartreuse
gekozen. Hij bestuurde de orde tot zijn dood (tSS6) t).
Wrrl Br,t Pu l r

en ander beloopen, raamden zij op zoo pond Hollandsch
per jaar, ten gevolge waarvan zij ,,gecommen syn tot

(t5 3 t' )-r54o).

sulcker armoede ende miserie, dat sy hare conventualen
niet souden hebben kunnen sustenteren in alimentatie
ende habitatie." 2)

Hij n'as professusvan Sint-Rartholomeusdal.s) Tijdens
de jaren van zijn bestuur kwamen van de Grande Chart r eus e d e v o l g e n d e b e v e l e n :
c . I5 3 I: ,,P ri o ri d o m u s D e l fe nsi s non fi tmi seri cordi a.
Et D. Philippus de Remmerswallis vadat hospitatum
ad donlurn Monichusen, et ibidem pacifice et religiose
conversari studeat, alioquin ordo per debitam justitiam
providebit".
c . I5 3 3 : ,,Pri o ri d o m u s D e l fe n si s non fi tmi seri cordi a.
Et D. Legerus ibidem hospes vadat hospitatum ad
domurn Arnsterdammis ad ordinis voluntatem".
c. r54o: ,,Et N. donatum ejusdem domus [Delfensis]
ad jussum Reverendi Patris in provincia Picardiaestantem
post reiteratam fugam remittimus ad praefatam domum
t \ B i o g r , I , Y 6 h .Y T , I I 3 - I 1 5 .
1) Dit is althans het jaar waarin tnen hem voor het eerst als plior
vindt genoerld. (Drassaers) 54r, no. 3lo.)
s) Rijrtr. IX, z84i Drossaers, 469 no. 30, 473' no. 4 9 , 4 ? 5n o . 6 r ;
54o, no. 16Z; S+I no. 37o; 544 no. 384.

Prernn vAN ScHERpENrssn(r54o-r
I

549).

l

Deze was geprofest monnik van de H. Sophia te
Vugt. 3) Zrlne priesterwijding vond 20 Maart l5 l8
plaats. a) Na het overlijden van clen prior Hubertus
van Loon werd hij zijn opvolger. s) Tijdens het bestuur
van dit huis ondervond hij moeilijkheden van de zijde
van zekeren Ja.r van Gent, die hem openlijk verweet
het biechtgeheimten diens opzichte te hebben geschonr') c. r!4t1' Bfi'dr. IX, 284.
)) Drossaers,
448, 546 no. 395.
t\ Zie: Raissius r44_t45, appendix; E?h. II
5rg; I)rossacrs 4Jr
n o . 3 9 . 5 3 6 n o . 3 4 8 , S 4 S 1l l f o n a s t i c o n l l z z t - 2 2 2 1 2 4 5 - 2 4 6 , , 2 5 7 _ z 5 B ;
Dr. Fl' Prims, Gcsc/ricdenis
uan Sint-/orisÈcrl tc Antucrpa, (Antrverpen
1924), to4. Het Vugtsche klooster was genoemd naar dc II. Wijsheid
Gods.
a) Árch.ief Áarísàisd- Utr. XXIY, g5.
5) Schu tjes, Geschicdcnisaatehct Bi:dom'sHcrtogcnbosc/eY,857 e.v.
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den. In verband met dit relletje 1) rverd hrj ,,àd suam
instantiam" door hetgeneraal kapittel van rS3Z ontheven
van het prioraat te Vugt, doch tegelijkertijd aan het
hoofd gesteld van de chartreuse op den Mont-cornillon
te Luik,

terwijl

Godfried Cluts, afgetreden prior van
Luik, hem in Vught opvolgde. Laatstgenoemde had te
Luik wrijving gehad met eenige conventualen,
c. | 532: ,,Priori domus Leodii fit misericordia, et
praeficimus in priorem dictae domus D. Petrum priorem
domus Sanctae Sophiae, monentes eum, ut sua bona
conversatione studeat reformationi donlus".
Na den dood van Willem Pelt hebben de visitators
hem met machtiging' van den generaal als prior oveÍgeplaatst naar Delft, terwijl hij te Luik is opgevolgd
door Godfried Cluts.
Uit de chartae van het generaal kapittel vernemen
wij een paar kleine bijzonderheden uit de nu volgende
jaren.
c. r14r.

,,Et frater N. donatus ejusdem domus [sc.
Delfensis] non sit molestus priori suo nec per se nec
per interpositam personam ratione processlrs filii sui,
sub poena carceris ad ordinis voluntatem."
c. rS4Z: ,,Et de fratre N. hospite, professo domus
Lyrae subdiacono, ob debilitatem cerebri visitatores eum
dispensent de statu, ut petivit, et prout prior Lyrae eos

353
te Lier

als opvolger van Hendril< de Rruyne.
Hier
wachtte hem veer opbouwend werk.
Het convent van
Kiel bíj Antwerpen, werks krooster in
rs4z door Maarten
van Rossum geheel was verwoest,
had zich daarna te
Lier nedergezet. Tijdens het bestuur
van pieter van
Scherpenisse zijn belangrijke gedeelten
van het nieuwe
klooster voltooicl.
Gedurende zijn prioraat te Derft en
te Lier was hij
tevens in de jaren r
s44-r ssr als convisitator en
r 55 r-r 55 5 ars visitator berast
met het bestuur der
Nederduitsche ordesprovincie. Hij
is 2r Juli l!!g ge_
storven t) .n te Kier ars prior opgevorgd
cloor cornerius
van den Kerckhove r). Laatstgenoemde
was voorheen
procurator van het Delftsche huis.
De onaang'enaamheden,die pieter
van Scrrerpenisse
te vugt heeft ontmoet, zijn niet
in zijn nadeer uitgelegd' De woorden, waarmede zijn
overplaatsing naar Luik
is gelast, geven blijk van het
ongeschokte vertrouwen
zijner oversten. Le vasseur, die
een chronicon cartusiae
Lyrae heeft geraadpreegd,prijst hem
als een zeer vroom
man en als een goed kloosteroverste:
,,multum laboravit
pro stabilienda regulari observantia,,.s)
In de jaren r54o-r546 was pieter
Marnef van Leiden
prior van de Grande Chartreuse.4)

informavit."
Na het generaal kapittel

van

r14g is pieter van

scherpenisse met authorisatie der Grande chartreuse
door de visitators benoemd tot prior van de kartuizers
r) Annalcs Cartusiac Sztzctae Boplriac
Consta.nti,no?5olitanat.(h*.
Parkminster), $ g. De kroniekschrijver ligt, wat ctezentijd betreft, echter
overhoop met de juiste jaartallen en bestuursperioclen.

t) Eph. II
5r9.
a) Biogr. lltb/t. yI,

rco4.
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Movnu (r5+g-I55I)'

Dlnr

Dei et ordinis laudern et animarum salutarem profectuffr

Dirk Moyen was professus van het kartuizerklooster
te Luik. t) Nadat hrj eerst procurator was geweest van
t) is hij in 1549
de chartreuse Zonneberg bij Kampen,
3) Doch
prior van de Delftsche kartuizers geworden.
reeds in 155 r is hij benoemd tot prior van ,,het Hollandsche Huis" buiten Geertruidenberg als opvolger van
gestorven' t) N"
JoannesGay, die op Io Augustus was
den dood van Dirk Rruggen van Sittard, prior der
Luiksche kartuizers (r9 April 1556), is hij door zijn
cornprofessi tot hun prior gekozen. D. Cornelius bestuurde na zijn vertrek het convent te Geertruidenberg
als rector. Diens interregnum heeft echter slechts geduurd tot het volgende generaal kapittel in het voorjaar
van r557. Dit verleende aan Dirk Moyen ,,misericordia"
als prior van het huis zijner professie en ordonneerde
Hollandie, ut utrumque aedificium
spirituale et temporale ibidem incepturn perficiatur, ad
r557: Domui

t) zie;

te Luik,

oP

Leoclii

domus

priorum

catalogus

codex in lret Staatsarchief

fol,

6z

e.v. van een

De Grande Chartreuse heeft dus bijzondere verwachtingen gekoesterd van zijn beleid.
is g Januari tS6+ als prior bij Geertruidenberg
gestorven
Hij

N aast het p r ior aat heef t hij in de jar en 1555- 156+
als convisitator de Nederduitsche provincie bestuurd.
Te Luik

is hij in

ISST opgevolgd door Warnerus

F{elie, te Geertruidenberg in t564 door Hugo Leotingius.
M r cHr nr . M or us ( r 5Sr - r
Michael Moense) was in

555. )

r533 bij de kartuizers te

te Zwolle

aandacht vestigde). zijn

mijn

van Nieuwlicht

te Delft

niet aan.
t\ Biogr.

YII

Luik

(fol.

63)

Daar dezc bron

vermeldt,

dat hij

ook

ten zijnen opzichte ook

bevat en rvij boven<lien elders niet bevestigd

procqrator

lfbk.,

Moyen op als prior te Delft. Hij overleed in deze functie
29 Juni 1555. Tijdens zijn prioraat was Cornelis van
den Kerckhove procurator van Sint-Bartholomeusdal.s)
Be.Rrsolol,rtrus SrnnNca) ( r S55-r
In

56r.)

verband met zijn geboorteplaats vindt men hem

doorgaans genoemd: Bartholomeus van Schoonhoven.
l) fu

de

chartae

capituli generalis rvordt hil

Drossaersr 6o3, heeft uit de -f)elftsche oorlionden

,rl\{oynoen" genoemd.
,ril1lonsiou" gelezen. De

Catalogus Priorum
van

is geweest.

andere onnauwkeurigheden
vonden, dat hij

sterfbericht in het necrolo-

verrneldt: ,rolim fidelis Proctrretor donrus Campensis"

IX, zz6).
(Bijdr.
') D. Catalogus Priorum
prgcurator

vicarius en sacrista te hebben bekleed volgde hij Dirk

getitelrl: Libcr l'undaciottisrbenefci'oApostolorutn'
Omn'ittn

rum
en appendix;
Raissitts, r44-t45
?ro?c Leodiunt Ordinis Carttt.eien'sisl
IX, zz6'
Drossaers, 53o, no. 3r5, 536 rro. 3,48, 537, no. !53; Bydr'
2) Men vindr hem op ro Maart t548 als zoodanig genoemd (Huisarchief Bergh te arnhem, no. r4o, op welk stuk de Heer Thom. J. de

gium

ut priori cooperari velit, prout ab eo sibi fuerit injunctum."

Óencfactorunz domus Montís

ct rnemoriarutt

vries

Leodii absolutum restituimus et praeficimus in priorem I
hortantes D. Cornelium, antea rectorem dictae domus,

Leuven als monnik geprofest. Na aldaar de ambten van

v oor t s :
c.

I). Theodoricum Moynoenr) propterea a prioratu domus

te Delft

462.

zou zijn ,geweest, nemen

wij

zulks

van Luik (ftn. 63 b) schrijft ,,Molorn." Wij
hebben
de spelling gevolgd van het .Urrechtsche necrologitrnt (Bijdrzz6.)
IX,
t) r. r
555; Drossaêrc1 537) no. 349.
3) Biogr. ',í/ók.., VI 877.
a) Iienigszins verlcort is hier weergegeven hetgeen wii reeds in Árclzicf
LIII,

Áarísbisd.

Utr.

Nieuwlicht

bij Utrecht")

3oz e.v. (,rl)e priors van het Kartuizerklooster
ovei- hern hebben nredegedeeld.
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s56
den

Na den ondergàng van Sion is D. Bartholorneusnaar

dood van Michiel Moens werd hij prior te Delft' In
r 56r is hij door het generaal kapittel uit dit ambt ont-

Nieuwlicht temggegaan. Toen Dirl< van Meeuwen daar

Hij was geprofest in Nieuwficht

bij

Utrecht.

Na

heven en belast met het bestuur van het huis zijner
professie als opvolger van Lambert van Brienen- In

rSTg moest het convent van Nieuwlicbt uitwijken
naar een refugie binnen Utrecht. F.en jaar later zrln zijn

kartuizers geworden, terwijl de visitator der provincie,
Dirk van Meeuwen, hem is opgevolgd als priorReeds in 1565 werd echter weder elders een beroep

kloostergebourven verwoest. Sedert r 583 hebben de
conventualen van Nieuwlicht verblijf gehouden in andere

In

huizen der orde, vooral in lSelgie en Rijnland. Waar D.

op

zijn leiding gedaan. Het generaal kapittel van dat
jaar had namelijk Christiaan Nootz, prior van het

Bartholomeus een gastvrije cel heeft gevonden, is niet

klooster Sion te Noordgouwe bij Zierikzee,overgeplaatst
naar Brussel, terwijl het als zijn opvolger aanwees den

lijden gemeld. Ook van de Utrechtsche l<artuizersis hij

zeeÍ

door de Grande Chartreuse nog één prior over dit huis

moeilijke jaren. Het convent van dit klooster was klein
en daarbij noodlijdend. Sedert r566 had het bij herhaling

is aangesteld,n.l, Jan Kornmaker.
De schrijvers verhalen, dat tijdens zijn bestuur het

Hier

wachtten hem

veel te lijden van de troebelen. In

1572 moest het

bekend. In 1593 is op het generaal kapittel zijn overeigenlijk de laatste prior geweest, hoer,vel na zijn dood

kartuizerklooster buiten de Waterslootpoort aanmerke-

geheele convent uitwijken. Niet lang daarna zijn de
monniken weer in hun cellen teruggekeerd, doch irr

lijke verbouwingen en verfraaiingen heeft ondergaan.

r574 moesten zij voor goed gastvrijheid zoekenin andere
huizen cler orde. Het generaal kapittel had, blijkenè

,,vernuftig en arbeidsaam" prior.l)

z ijne b e v e l e n u i t d e j a re n 1 5 7 4 en 1575, reeds de hoop
geheel laten varen, dat Sion nog ooit zott worden hersteld, en spral< van een ,,domus eversa".l) Bartholomeus
Streng is dan ook eigenlijk de laatste prior van dit huis
'Wel
geweest.
is er na hem nog één titularis geweest,
rnet name Nicolaas Huardt), in rS77 door het generaal
kapittel benoemd in verband met herleefde verwachtingen.
Deze is echter nimmer in functie getreden.
t) ,.t574, 1575.
z 1 e p h . I , 4 4 2 : B e c l t . r e n . czt 5 - 2 1 6 .

iri

doch sedert het generaal kapittel van r 57S als prior.

t56+ heeft de Grande Chartreuse hem ,,misericordia"
verleencl. Hij is toen procurator van de Utrechtsche

procurator van Nieuwlicht.

l,'i

9 Augustus rS74 overleed, heeft hij andermaal het bestuur over dit huis aanvaard, aanvanl<elijkals rector,

P. Opmeer, zijn tijdgenoot te Delft, noemt hem een

A renncnT vAN DEN BERCH( r 56r - 1569. )
Na het vertrek van Bartholorleus van Schoonhoven
is Albrecht van den Berch2) prior gervorden. Van welk
klooster hï professus was, is ons niet bekend. Even
gebrekkig zijn r,vij ingelicht omtrent zijn bestuur.
c. tt6t:

,, [ I n dom o Tr aject i] et D. Henr icus r edeat

t) t.".p., blz. g i.
') Drossacrs,
44g, lto. 4, 548, no. 4o8 en 549, no. 4ro: het op
b l z . 5 + 8 o n d e r n o . 4 o 6 r ' e r m e l d ec o n t r a c t v a n 9 S e p t . 1 5 6 r i s r e e d s
d o o r À l b r e c h t v a n d e n R e r : c ha l s p r i o r o n c l e r t e e k e n d .
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ad domum Delfensern prout petit et ibi religiose se

vincia". [In domo Campensi:] ,,Et D. Theodoricus Gandavus, ibidem hospes, revertatur ad domum Delfensem

habeat."
c. 1565: [In domo Zierikzee] ,,et D. Guilelmus, professus domus Lovanii, ibidem hospes, vadat hospitatum
ad domurn Delfensem ad ordinis voluntatem."
c . r5 6 6 : ,,P ri o ri c l o tn ttsD e l fensi s non fi tmi seri cordi a.

suae professionis ad ordinis voluntatem, et ibidem studeat
pacifice vivere, alioquin ordo providebit".
r)
Jalr vex nen EsscHE (tS6g-r578).

Et committimus visitatoribus ut, recepta carta capituli
generalis, statim ipsam domum visitent et provideant

kleed van Sint Bruno aangenomen bij de kartuizers van

super his, quae de priore et de clomo scribuntur."

Leuven, waar hij het volgende jaar zijn professie deed.

Aanvankelijk cellebroeder zijnde, had hij in l54o het

c. r5 6 Z : ,,Pri o ri d o mu s D e l fensi s non fi tmi seri cordi a.
E,t super his quae scribunt conventualesprovideant prior
Diestensis cum priore Brugis, prout petunt in litteris

tuizernonnente Brugge het ambt van procurator bekleed.

suis conventuales, in descensu capituli curn plena auctoritate capituli generalis etiarn absolvendi quoscumque

tusschentijds als prior naar Delft geroepen. Hij

officiales, si casus absolutione digni occurrerint, vel aliter

Achtereenvolgens heeft hij in dit huis en bij de karVermoedelijk na het generaal l<apittel van 1568 is hij
kwarn

hier op den vooravond van den ondergang van dit huis,
waar een zwaÍe taak hem wachtte. Met hem zou de

expedire viderint, et providendi de aliis."
's-Gravenhage wordt
In het Algemeen Rijksarchief te

reeks priors van Sint-Rartholomeusdalvoor altijd een

een manuaal bewaard, hetwelk door hem als prior is
geh o u d e n .f) D i t re g i s te rl o o p t over de j aren r562-Í572,

In het eerste jaar van zijn bestuur wercl niets bijzon-

cloch is van | 569 af door Jan van der Essche bijgehouclen,
zoodat Albrecht van den Berch vermoedelijk na het
generaal kapittel van I568 door de visitators uit zijn
ambt is ontheven. De onrust dier jaren had het convent
van

Sint

Bartholomeusdal niet

onberoerd gelaten-

Dit kan men opmaken uit hetgeen door de Grande Char-

einde nemen.
ders van het generaal kapittel vernomen:
c. r569. ,,Priori domus Delfensisnon fit misericorclia".
In rSTr echter ontvingen twee conventualen ernstige
terechtwijzingen :
c. rSZr

,,Priori clomus Delfensis non fit misericordia.
Et D. Judocus Goudanus, sacrista dictae domus, curet
pacifice cum suo priore vivere et se non immiscererebus

t r eu s e i n 1 5 6 8 w e rd b e v o l e n:

temporalibus,nisi requisitusa suo priore, alioquin emitta-

c. I568: ,,Priori domus Delfensis non fit misericordia,
quern irortamur ut, adjutus consilio et adsistentia visita-

tur ad aliam domum sub gravi disciplina. Et fr. Antho-

torum, observantiarn regularem restauret, et rebelles
inoboedientes visitatores puniant et dispergant in prot) Drossacrs
449, no. 4.

nius donatus ibidem hospes studeat se emendare de
l) Eschius, Eschesanus; Zie: Droisacrs,
449 nos 4 en 6, 546 no.
P. Opm,eer, t.a.p.,52996, SSo no. 4r6; Monasticotc z4g-z;z'1
6+; G. Eligius; t.a.p., 63.
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quibus saepe admonitus est, alioquin expellatur ab

Dornnos Wenceslaum et Guillehnun-r Leendt, professos
domus Delfensis, in domo Monachorum l) hospitantes,

or dine ." r)
In hetzelfde jaar, of reeds in het voorgaande, is het
convent genoodzaakt orn zich terug te trekken

C.

in een

capituli generalis apud se vel alibi collocabit".

refugie binnen de stad. Na eenigen tijd verkreeg het

c. r575: , , Com m it t im us visit at or ibus ut , r eddit a pace,
domus Delfensis reaedificata provideatllr".

van het stadsbestuur huisvesting in het nieuw gebouwde
gasthuis aldaar 2).
c . r5 7 2 : ,,Pri o ri d o m u s D e l fe n si s non fi t mi seri cordi a
et visitetur praedicta domus per ordinarios visitatores

ad priorem Coloniae mittant et dirigant, qui auctoritate

' Il

c. | 527: , , Q uia dom us par t ium Hollandiae ob t um ult us
bellicos,a quinque aut sex annis non potuerunt visitari,
monemus visitatores provinciae, ut, sedati.sturnultibus,
quam primum eas in forma ordinis visitent et de domibus

expleto biennio".
Den rgden Juli rS72 ging Delft tot de prinsgezinden

destructis disponant cum plena auctoritate capituli gene-

over en den 2$stenkwam Lumey met de zijnen in de

ralis, ad Dei honorem et ordinis decorem et omniurn

stad. De prior der kartuizers had inmiddels zijn kloos*

.salutarem aedificationem et profectum".

terlingen bevolen elders een schuilplaats te zoeken. Zii
namen meerendeels de r,vrjk naar de huizen der orde

c. rS78: ,,Priori domus Delfensis non fit rnisericordia.
Et committimus visitatoribus ut, reddita pace Ecclesiae

in de Zuidelijke Nederlanden en langs den Rtjtt. Een

Dei et patriae disponant de ciicta domo Delfensi, prout

hunner evenwel geraakte op den weg naar Overschie
in handen van de Geuzen, n.l. Joost van Schoonhoven,
cle sacrista van het convent. Hij had zich naar Keulen
willen begeven, doch werd naar den Briel gevoerd, waar
hij op 3I Juli den marteldood is gestorven. 3)
In de volgende jaren blijven van de Grande Chartreuse
nog eenige bevelen komen:
c. r574: ,,Priori domus Delfensis non fit misericordia.
Comrnittimus et mandamus visitatoribus provinciae ut
r ) A c t e s c a p i t u l a i r e sd e I 5 7 r . ( t r { s . n o . 6 1 4 n B i b l i o t h è q u e p u b l i q u e
de Grenoble).
t) G. Eligius, t.a.p.,57.
3) Gerardus
tuiae Dcfcnsis

Vita ct martyrium Il. Justi Goudan'i Caritt Holtandia ProJcssi cl Sacrislac (Brurelles t6z4);
Maríclaarsboch oftc Historic dcr Hollandrchc Martclarcn,
Eligius,

P. Opmeer,
II(Antwerpcn rToo), 57-6+;Bi,ogr. Wb/í. IV, r47t l. À. F. Kronen=
(Ámsterclam r9o t) t7t't82.
burg, Necrlands Eeiligen in latcr eetr'zaefl1,Z

ê

judicaverint expedire".
In hetzelfde jaar is op het ger-rcraalkapittel medegedeeld, dat Joannes van der Essche, weleer prior te DelÍt,
als vicarius van de kartuizernonnen te Ilrugge was
gestorven.
Een manuaal, door hem als prior gehouden, wordt
bewaard in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage.2)
Waar

hebben de monniken en broeders van Sint

Bartholomeusdal vervolgens een goed heenkomen gevonden ?
Blijl<ens de rekeningen der ontvangeÍs van de gezarxenlijke kloosters te Delft, aangesteld door de Staten
Holland, is aan sommigen

van

van hen jarenlang alimentatie

r) IvÍonnikhuizenbij Arnhem.
2 ) I ) r o s s a c r sb l z ,
44g, no.,6. Zie ook blz. 359 van deze bijdrage.

s6s

3o-2
verstrekt. Deze hebben zich blijkbaar in de orngeving
opgehouclen. In

I58o behoorden de volgende l<artuizers

als vicarius van de kartuizernonnen te Rrugge (r. rSTS).
In

I580 o f

r 58r

over leed de pr ocur at or Roelof

tot de gealimenteerden: Jacob Pietersz. Brouwer, Jan
Jacobsz. van Naeltwijck, eertijds procurator, Hendrik

Hermansz. van Utrecht als vicarius van de lcartuizers
bi j W esel . (t. t 58r ) t )

Reyersz. en J".t Cornelisz.') Zíj hadden, blijl<ens een
lijst van den ouderdom van de conventualen der kloosters

In 16o3 is het overlijden bericht van D. Jacobus,
professus der Delftsche chartreuse en hospes in het
klooster te Lier,. die meer dan 58 jaar ,,laudabiliter"
in de orde had geleefd. (r. 16o3).e)

binnen e n b u i te n D e l ft,t) i n I5 8 5 onderschei del i j kden
leef t ijd v a n 6 3 , 6 3 , Sr, 4 r e n 4 9 j aren. In r6oohebben
nog alimentatie genoten Hendril< Reyersz., Jan Jacobsz.
de Jonghe (van Naeltwijck) en Balthasar Cornelisz.3)
Laatstgenoemde is degene, die op z8 Mei r5g2 ten
huize van Joufvr. van Alckemade te 's Gravenhage
werd betrapt in een bijeenkomst van Roomschgezinden,
waar ,,contraire die placcaten gedaen worde seeckere
singende Misse". Deze Mis, door den kartuizer Balthasar

In

1605 of

Willem

t6o6 stierf bij de kartuizers te Gent

Leenclt, professus van het Delftsche klooster.

(c. 16o6).
In t6o8 kwam van de Grande Chartreuse de tijding
van den dood van voornoemden Balthasar Cornelisz.,
hospes in cle chartreuse te Luik. (c. 16o8).

Cornelisz. opgedragen en door een vijftiental personen

Eindelijk overleed ro J"n. t6zt in het klooster bij
Diest D. Wenceslausde Plenevaulx,de laatstovergebleven

bijgewoond, is door den procureur-generaal verstoorcl,
tenvijl de aanwezigen rnet boeten zijn gestraft. a)

professtrs van het Delftsche huis, \\raar hij in r !67 was
ingetreden.s)

Voorts rvorden wij cloor de overlijdensberichten van
de Grande Chartreuse eenigszins ingelicht omtrent de
lotgevallen der overgebleven religieuzen van het Delftsche
klooster.
In r572 onderging de sacrista Joost van Schoonhoven

c. t6zt: ,,O biit D. Wenceslausde Plenevaulx,pr of essus
domus Delfensis, hospes in domo Diestensi, alias prior
domorum Sellioniset Boni Loci, qui 54 annis laudabiliter
vixit in ordine, habens missarnde Reata Maria per toturn
ordinem".

te Brielle den marteldood. (c. rSZ3).
In 1574 rverd het overlijden gemeld van D. Joannes
Seent (?), geprofest monnik van het Delftsche huis.
I n r 5 7 7 o f r 5 7 8 s ti e rf d e p ri o r Joannesvan der E ssche
t) Algem. Rijksarchief 's Gravenhage, Archief van c l e o n t v a n g e r s
kloosters binnen en buiten Delft, no. eo fol. 377 ro e n v o .
r) Alsvoren, no. 21, fol. 253 vo en z!4 r0.
3) Alsvoren, no. r
5.
a) Bijdr. Bisd. Haat'lctn, XX,

297-2gg.

de

r\ Drossacrs,
546 no. 396, 549 no. 4r4, 55o no, 416.
2) Eph,f,
5rI1 vermoedelijkis hij ideutiek nret den op blz. j6t
genoemdenJacob Pietersz. Brouwer.
?) Deze was aanvankelijk n^ rS72 met Willem Leendt uitgeweken
naar de kartuizers yan Monnikhtrizen bij Arnhem. Vervolgens is hij
priot geweest van de kloosters van Seillon (Ain) en Bonlieu (Jura). Zie
over lrem E/h. I, 42; Biogr. WrÈ. VII, g86i Alonasticon II, z5o 1
J. Y. Goe th a I s, Lcctures relatioes à l'histoi,rc dcs scierucs, dcs arft,
des lcttrcs, des ntocut't et ile ia politique en Relgiguc, TV, (Bruxelles,
r838) r5o e.v.
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De gebouwen van het Delftscl-re kartuizerklooster zijn
in rSTz door brandstichting verwoest. t) D. Prins van

na een vluchtig onderzoek van gedrukte bronnen in het

Oranje liet door den magistraat van Delft maatregelen

onzekere gebleven.
Sievers 2) bericht, dat in de Sammlung Frey te Aken

nemen om de stad van versterkingen te voorzien, vooral

zich een schilderij bevindt, de vier Evangelisten, geda-

aan de zijde van de Waterslootpoort, welke het meest
bedreigd werd geacht. P)

teerd tSSg en toegeschreven aan Pieter Aartsen.
Den FIaag.

In een verslag over de Hollandsche Missie, hetwelk
ornstreeks t6oz

H. J. J. SCHOLTENS.

te Rome is ingediend, vermoedelijk

door den Vicarius Apostolicus Sasbold Vosmeer, die
Delftenaar was, leest men:
,,Credo, quod adhuc videatur splendor de nocte in
lóco, ubi Carthusiani extra Delphos habitaverunt, quem
jam haeretici occupaverunt." 3)
'

Tot besluit van deze bijdrage moge nog worden ge-

wezen op een altaar, geschilderddoor den meesterPieter

Aartsenof LangePier, waarmedeSint-Bartholomeusdal
tijdens het prioraat van BartholomeusStreng (1555r5ót) is verrijkt. Het middenstuk stelde voor de
kruisiging, terwijl op de vleugels Kerstnacht en de
Drie Koningen waren afgebeeld. De buitenzijden van
de vleugels

vertoonden

de vier Evangelisten.

Ï
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Í

, ;,,'f
',.ii;r
:ï ,
r;rf,il
,,ilijii
,I,r,;r1
.j., .,.r,,

Van Bleijs-

:iliili,i

wijck deelt mede, dat deze meesterstukken in den heelden-

storm van 1566 zíjn verloren gegaan.a) Omtrent de

,iritl i

i

. :iji;fi
., ,;j

'

vraag in hoeverre inderdaad ook het Delftsche kartuizer-

.:'il.: I
l : . t l ' l :;

klooster in 1966 door de troebelen is geteisterd,zijn wij

i:llii.t

,'ti;t,.l;r
j.l,l

t) D, adn Bt4,nrtzÈ, t.r p., blz.
354-358; B6d/. Bird.Haa.ltr,'
XXVII, 3oo,
r) Mr. J. SouteDdamt

M.d.dtelíng,r, tt Àêt Ar.h;êf aas Drtft.
(Delft 1862),r52-r53.
s) Artlicf Áar*b;rd. at,' xvl\
r7+.
') D, ven Bleyswijck, t.a,p.
3S5; Rómer, t..-p,

,t.t:}''i

't
f ,
,i

(
i
I

I

pict,
sier.ïs,
f Joh.nnes
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':,'ld.
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lSde eeuwsche hand aangeteekend, dat het hs toebehoort

BIJLAGE.

aan de kartuizers te Antwerpen.
Cartzrlariutrc atu't,{e Delftsclze

Het Antruerpsclt

Het

Kartu.i,cers.
De

volgende beschrijving van

dit

Aan het hoofd daarvan leest men: ,,Regyster auctentyck
comprehenderende die copíen van alle die brieven die

cartularium is

grootendeels ontleend aan die van J. V a n n é rus (Reuue
des Bibliothègues et Arch.iaes de Belgiqcte, Le Depot
des Archives de I'Etat à Anvers, Tome III,

het convent der Carthusers oorden gelegen buyten die
stadt van l)elft genaempt Sincte Bartholomeus Dal

fasc. 6).

sloten. Op de voorzijde staat het volgende inschrift:

1565, waarbij Jacob de Jonge, secretaris van het Hof
van Holland, attesteert zich op verzoek van den prior

AEN ALLEN

in genoenrde maand naar het klooster te Delft te heb-

€

z

ben begeven en aldaar talrijke akten, in dit register

zc)

ingeschreven, te hebben vergeleken en gewaarmerkt.

t-r4

&

De akten hebben betrekking op de bezittingen van

a
FT'

Ívl

r 565

F
,íJD
u.]

het klooster in Holland, Zeeland, Vlaanderen en Brabant,

l-l

,,specialicken in Delflandt, Schielandt, Rijnlandt ende
dair omtrent; item over die Mase, in den lande van

()
y'r

z

H

Putten, Voorn, Vosmaer ende Charloes."
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Jherusalem heeft, besit en onder drie slooten bewaeÍt".
In dorso staat een verklaring, gedateerd rg Februari

Het hs is voorzien van een bruinlederen band met
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derde niet genummerde blad is het titelblad.

De genummerde bladen t-z6o
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betreffende de jaren r349-1564,

En op de achterzijde z

bevatten 3zT akten
behoudenseenige uit-

zonderingen allen met dezelfde hand geschreven. Ver-
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schillende van deze bladen zrjn, evenals fol. z6t-269,
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onbeschreven.
In het volgende, niet genummerde gedeelte, bevindt
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zich eerstens een tafel, daarachtereen in t564opgestelde
lijst der ,grêcien soe van pitancien als van \ /yn ende

Deze laatste spreuk wordt herhaald op het koperen
slot, doch met het jaartal 1566.

anders", die het convent op gezette tijden rnoest uit-

De codex bestaat uit 3 niet genummerde bladen, z69
genummerde bladen en eindelijk 46 niet genummerde

reiken aan zijn leden, enz.

bladen. Al deze bladen meten 2rrl, X 3rr/, cM.
Op het eerste niet genummerde blad st4at met een
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