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HOOFDSTUK III. DE 110.NNIK~lT T:C ROOIGElî, ------------- ---------------------- 
:Bij gebrek aan een obituarium en een uitgebreide 

kroniek ia het niet mogelijk uitvoerig te handelen over de 

monniken v t, .. 1 lt o o Lg em . .1\..:m de hand van de. oorkonden kunnen 

wij lijsten opmaken van de offioiales ert enkele zaken zeggen 

over hun akt~viteiten, llot behulp van die gegevens en Vé1ll aan 

tekeningen uit de kroniek en de afschriften van de akten van 

de generale kapittels trachten vr:i.j ons een beeld te scheppen 

van de monniken te B.ooigem, Uit de bevraard.e bronnen kunnen 

wij voornamelijk een idee geven van de materiële bedrijvigheid, 

In de mate van h eb mogelijke zullen wij ook andere aspekten 
toelichten. 

In een eerste p~nt zullen rij nagaan uit welke 

kringen en lokaliteiten de bewoners van Vallis RegaliG kwamen, 

Hierbij a.an s Lu Lt sn d zullen wij hun bedrijvigheid aantonen en 

de funkties die zij bekleeden in andere kloosters. In een 

t,,eede punt dienen wij de 1üaats van Vallis Regalis in de 

Orde toe te lichten: hadr betrekkingen met de Grande Chartreuse 

en de andere kloosters, 

§ 1. de_bewoners_en_hun_bedrijvigheid, 

Zo aLa hoger gezegd vormden de termini possessig_ 

gum en de numerus clausus der adepten de grondslag van de or 

ganisat_ie van e-en k a r+u i a . De numeruo clausus is het b ep a a.l d. 

aan tal bewoners dat bes taan kan met de opbrengst van het do - 

mein. Dat getal behouden was- noodzakelijk d.a a r men bui ten een 

b ap a.e.Ld e grens niet wilde gaan om inkomsten te vind.en; dit 

zou in strijd. zijn geweest met het ideaal van eenzaamheid. 
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Het g e n e r-a n L kap L ttel zurgdo er au.g a t v a.Ll.Lg voor dat die V-oor 

schriften werden nagevolgd, 

Dij de bewoners van een kartuis onderscheidt men 

dubbele kategorie. 

Een eerste zijn de ~achi: dit zijn de echte 

Kartuiz e::>'.'S die de eenzaamheid het vo Lm a ak s t bel even, Hun be- 

zigh eid is d s exercita cellas d.i. g e b e d , lezing, m e dd t ab i e 
en arbeid, Dit laatste slaat op schrijfwerk dat beschouwd rr e r d 

als handenarbeid, H.et aantal monniken werd in de statuten 

op 13 gesteld (1). 
Een tueede katego~ie bevonere zijn de lekebroe 

ders: zij zorgen voor landarbeid, v-eei;eelt en dergelijke. Van 

hen hangt de e:x:ploi tatie van het domein af wa a r-v an zij zelf 

en de monniken moeten leven. Run aantal verd op 16 gesteld(2), 

Al de bewoners van de kartuis stonden onde~ het 

gezag van de ~ior. In zijn bestuur qerd hij bijgestaan door 

de vicarius. ]e procurator rras belast met het stoîfelijk be- 

heer, Onder de officiales reke1it men nog de ~acri_st§: aan w.i e 

de zorg voor de kerk en de bibliotheek uas toevertrouwd. 

In de volgende bladzijden zullen uij over dé ver 

schillende kategoriin bewoners algemeenheden geven aan de hand 

van de Statuten en vervolgens biografische biezonderheden 

van de gekende bewoners, 

A, de Officiales: 1, Priores 

2, Procuratores, Vioarii, 

Sacrista, 

D. de monniken die in Ilooigem geen hogere funktie 

bekleeden. 
------------------------------~- 

(1)§.h~., II, 
(2)st. Ant., II, 

cap. XXV, 
cap, XXV, 

1, 
3. 

------~--~~·- 
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C. de an.d e re bewoners. 

A. de officiales, =======~=---= 

Onder de Kartuizers is er een ori d e r e ch e i d tus 

sen de k Lo o s t e r-La ng en die in hun cel b Lti j v e n en de officia,les. 

De biezonderste is de prior die aan het hoofd staat van de 

k a r tru i a , Door die leidende funk tie is hot hem soms nooazakc 

lijk met de buitenuereld in kontakt te treden, Dit brengt mee 

dat hij de symDathie en de beuondering van sommige vorsten 

gaat winnen i vooral het optreden van prior J ak o b Ilueb s is 

in ·dit geval bekend, De voornaamste taak heeft d.e prior 

echter in zijn klooster te vervullen. :Hij beschikt er over 

alle macht, Tegenover zijn onderdanen heeft hij geen andere 

verplichting dan in b e La.ng rd j k e zaken d.e raad der voltallige 

vergadering van de monniken (1) en in geuone zaken de raad van 

maturioris in te winnen waarna hij zelf de beslissing treft 

die hij voor de beste aanziet(2). Deze macht berust 012 de 

gelofte van gehoorzaamheid w e Lk e door elke monnik ( 3) en door 

elke convcrs(4) bij de professie wordt afgelezen. De Kartui 

zers hebben geen rechtsmacht meer over iets, z s Lf s niet over 

zioh zelf ( 5). In alles hangt elke monnik en elke conv e r a v an 

de prioris licentia af (6), 
])e prior moet m e e ve rk en aan de vorderingen v an 

(ll Cons., oap, XXXVIII. 
2 Cons., cap, XXXVII. 
,3 ~., cap, XXXIII, 1. 4l Cons,, cap, LXXIV, 1, 
5 Oons,, cap, XXV, 2. 
6 Cons., c ap , XXV. 
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eenieder. Door zijn noord on houding neet hij allen orloiden 

tot vo Lwa a r-dti g e ~;:~rtuiZfff~ .• Miet n.Ll e cn net rl o nc:;:n1:ik1n:: 

ook net de conversen hoeft hij ko n t ak t , Een veek op do vijî 

brcnat hij in hun miQdon door (1). 

De proc~1.tor en do vicarius d i e tijclens zijn 

afm,-zighoicl o p t r-e d au Hn · hen vorV[1]'.l[;Gils kunnen z c n d c r zijn be 

vestigin~ g o on l, o Lan g r-á j k o l} c s Li.a e Lng-sn. n eri cn ( 2), :O,~ v i c a r i.u a 

is in g ewo n e ora e t nn d i.gh o d sn d e helper van d o p r i.o r , Zijn to.ak 

is van neer h u Lse.Lä j k a o.r,r::l dun die van do :)ro_curo,tor. De z o 

staat neer in voor het oateriäle leven van de· knrtuis. Hij ver 

toeft ra e e e t n L bij clc Le k ob r-o c do r e en. oxploi teert net ben het 

c1onein, Dinnen clc tcrnini possessie~~ ontplooit hij zijn 
<1,]diviteit. 

Het D.Dbt van ~ista is eveneens tot het hui 

selijke bGpcrkt: hon is de ¼org voor do kerk en de biblio 
theek toevertrouwd, 

1. Priores. 

\ 
Lä an ,;as afkoastir:ç v an :Brugge 

3ancle po.rochiepricstcr {.s'Oweest, 'I'o e n hij b Lnn en t r aû bij rlc Knr- 
dcnr in de parochie vo.n 

tuizers, vord hij geprofcot in Dnl van Gro.tiBn, buiten Ilrugse, 

Hij uo.s ecu van de eerste frofessGn van het in 1318 opgerichte 

klooster. ,Het genera.al k ap i.'t t a L s t o Ld e .h on d an a an als rector 

van de nieuue nodorzotting in ilooigen (3), Hier werd hij de 

crnrstu p r-i o n i 011 11 .no v eribez- 1328 w o r d hij inclerdao.cl in dia 

funktie vc r-n o Ld in een n i.e u rr o v e r-e en ko n s b clie het ·. kcnvsn t 
------------------------------- 
(1) Cons.5 cap, XV, 
(2) ~Ant,s II, cap. VIII, 2. 

St. Ant,r II, onD, X, 
(3) Ch~~g.:- f. 121{, in K.B.B" 1:JO lj.,0'51-68: 11., ,fuer'o.t prius 
v a Ll Ls g_rntio p r-o p o JJrugo.s .•. n capitulo nostro eenern.li rector, 
et 11rior o r-d.Ln a tus fucri t 11, 

-------~--,, 
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o p Lo e t nat (lP, po.ro ch.iepriesto:rs van St. Ii i.ch Le La in Alckorcrc1:1( 1) 
1 

onGtreeks 1332 uerd hij van daze post ontheven door het rrone 
rao.l krq)ittel, tor,rijl in zijn p La o t e ]), Johannes net het be 

stuur uercl belast. 

Cool Lnn i G teruecrekee:ccl ria a.r hot huis zij n e r 

professie uanr hij in 1333 of 134 tot prior v0rd verkozen, In 
1337 wa.s hij ori het t5'Gnerfütl k ap i trt e L Yma.r hij eestorven is en 

vurd begraven in do Grnnde ChnrtreusG (2). 

Dat het gcner~o,l kapittel hen o.ls racter aanstelde 

,7ns een b e rzi j a clnt hij cle no d.i g o k cnn i s en o nd o r Lo g dh e i d h ad , 

Pieter van Axel Yertelt over hen dat hij uit een rijke fa.nilie 

geboren '\rn.G en délt hij het klooster v ari Glint v e r a ch Ll.Le nd e 

eoederon schonk, tor uao.rrle vo,n 16 rond (3), Intlcrfla~d, dis 

D(_ g-oec1oren die Gelegen varen in Brugge in d s p a r-o oh á o van Zande 

werden in 1336 verkocht on er renten 1;1ec to kopen binnen de 
stad Gen{l ( ,~). 

------------------------------- 
(1) Cnrt,j f, XCVIII\ in H,A.G,r 1'T0 B 1288: 11Iîicha.el è.ictus 
KoclL;:-.n:--; prior ,1io·ti ordinis d o uu s que vallis reGa.lis clici 
tur iuxta Ganc1,'.1,Vl.lI:111• 

(2) H.J.J. SCHOLTEi:W, ~Kartuizerklooster dal van Grri.cien 
buit en .Brugg·e, in H!}n<l~lil~~n de so ei é t é a. r érru La tion 
van Brugge, 1940-1~, dl LXXXIII, p. 151. 
O) Chron" f. 12,~, in K.J3,B" i1T0 4,051-68.f 11, •• nul to. b o n a 
et re d i. tus et e Lo emo aynas c o qu t si vit o t Lau do J)I'OpriirJ ia. 
c cn t un auo run b o n i s ad vn Lo r an 16 La.b r o r-un!", 
( 4) Zie h a e rbo v en p, i-1 
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De t1,ced0 p r i.o r is en.k:el met naam geleend: Johan 

nes. In de charters van die jaren vrerd zijn naam n Lob vermeld. 

Men gebruikte er de meest voorkomende uitdrukking ~_!'.i0~-2.§:E. 

de cha.rtreusen, 

De derde prior van Valli s Regali s wa s Fill era van 

Vaernewijc, Dit geslacht genoot groot a an.z Le n in Gent. liet 

ontleende zijn naam aan de heerlijkheid Vaerneuijc gelegen voor 

een gcdeel te in de omstreken v an de Jlrugso ]_)oo:tt en voor 

een gedeelte in liariakerke, Zijn va d e r , 'ï'homas van Vae:rnewij c, 

wa s verschillende malen s ch e p e'n van Gent en verkocht aan de 

Kartuizers 2 bunders grond (1). Vaar hij geprofest werd is 

volgens de kroniek niet gekend, Voor hij in Gent prior uerd, 

was hij monnik in de kartuis Bourg-Fontaine in Villers- Cot 

terets(2), Toen hij in l334 prior uerd in Gent, bood de kartuis 1 

de schepenen der stad Gent een m aa L a ari in het ga.ste:àYgfblijf 

(3), Hij stierf in l349 na gedurende vijftien jn.ar ua.n het 

hoofd. te hebben gestaan Vah het Gentse konvent (1). Zijn oom 

en naamgenoot had de Kartuizers rijkelijk begiftigd met 41 
bunders grond gelegen in Asselt, een wijle in ])rongen, 

De volgende ons bekende prior uo.s Johannes de 

Ho el n a.r e , In de noto.ri ële b csohrijvingsakt e van 13 51 Ln, v e z- 

b and met de schenlcing van Uillem van Vu e z-n errLj o nerd hij 

(1) zie hiérboven ~· Ç1 
(2) Chron., f, 124, in K,D.,B,, N° 4,051-68:11.,,fuit e Le c t u a 
anno 1334 per ViO,lll ex domo fontis in provinoia franoiae eita 
ubi tuno fuit monachus, sedan fuerit :primo professus vel 
:prior electus ut quomo do oo venerit ignoratu.r11, 
( 3) zie hoger p . .sC _ 
(4).Q~., f, 124v in K.D,B,, lf" 4,051-68: 11 obiit anno 134911, 
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v e r-no L cl als doninun John~GD 1n·icrcu no nu s t orii cc.,rtusicmsi un 
Gando:vun ( l) , Hogcli jk is ook dat hij Willen vun YaorneHij c 

is opgevolgc1 on dat hij d an van in 1349 di o f'unk t i.o b e k.Lè e d d e , 

In 1359 stond hij nog steeds ann hot hoofd van Vnllis Re~nlis(2), 

In 1370-171 uordt hij vcrnold als vrior v~n de knrtuis St, 

x~tarina DD het Kiel bij Antvorpcn. 

Hij vrn s .ho ap e s te Honnikhuizcm toon het rrenera.111 

k up i. ttcl h ora in 1378 in zieke 't o o s t un û ovi,rplaatrrte . naar het 
Rial (3), In l36J.. rro r d Jnkob v an Lieclekerko tot prio:r verko 

zen (:~). Vie::.· jao.r later bestuurde hij reecls d o k a r bu Ls van 
Herne, 

Zijn o pvo Lg e r- Johnnn0s v a n der Stoet ging u e t 
het lr-..n.tstrrenocnd hu.is oen eeiJGdsassocin.tio a an (5), In 1377 
vcrd h:i..j sun on uo t d e 11::cior van Louv on aan g o e üo Ld tot rector 

on do toesto..ncl_ van d o kartuio van St, lin.rtcnsbos" bij Geruo.r(1S- 

b o r g cn , te o nd e r so okn , Door h o t s Le o h t e behcrnr vrri r en do Lnko n s t o n 
van dit klooster zo geringffeworc1-cn d a t hot Ln zijn b eho of ten 

niGt neer kon voorzien, Jnn vnndor Stoot on zijn kollcga uit 

( 3) 

C.i) 

( 5) 

C t f xxv" · 1' • G •-o u 1288 ~., • A.i'>.. 1 111 ,d. 1..:!.c , , 1...J ...!....I • 

Q~!,s f, XCIIr in R,A.G,; l':0 B 1280: "broeder Jan den 
Ifoolno.re 1,rioor vnn d on tsncrtrouson11, 

H,J,J, SCTIOLTEHS1 Necrolo~ie vnn het knrtuizerkouvcnt 
vo.n Ifonnikhuizont in, .P..rchief Aartsbisdon Utrecht, 1953, 
dl LXXII, p, 94,, 
Chron .• ~ f. 124, in K,B,llq 1~0 ,~.051-66:- 11circn anno 
1361 fuit hio clectus in p r Lo z eti dus Jacobus de Liedekerke". 
Ch.E..2]2;igue de la Chartreuse do 1 n chnnello n. Hérinncs 
lez-Enghien, ed. ei,!.~ p. 3.i, 
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Leuven konden ann de toestand verhelpen döor vorschillcnde 

belaste re~ten to verkopen (1). Of hij visitator van de pro 

vincie vas, is niet aokend. De kroniek van Herne vernoldt hen 

noch zijn kollogn in die ïunktie onar als ~ctor.92~ Deze o.nn 

stelling noet toch gedaan zijn door de visitatores. Deze noes 

ten iTiners nagaan of do kloosters de sto.tutcn nnleofden en of 

do f Ln an o i.ö I.e to e s t cn cl b ev r ed Ln g en d vc.s, In het g cvu L dit 

laatste niet zo rra a , dienden ria c t r-cg e Lon getroffen tG worden. 

De zeb,-e:n\f~i);~t,o;;,r uijot e r-o p dat vandor Stoet _de ve r e a e t o loi 
derscupnciteit0n had en hij een bekend figuur uas in de Orde 

J:lrovincie, 
In zijn funktie v an p r-Lo r wercl hij oï)gcnrolgd 

door Pet r-u s van Pruschen ( 2), In de eerste jaren v an het Y:res 

terse SchisTiu bestuurde hij Vullis Ilegalis dat steeds ao.n do 

zij de van d e p au a v an Ro n o heeft gestaan, Of nu onder d o per 

sonen vo Ll.o d.i g o eensgezindheid heers te is niet te b eui j zon; 

do verschillondo priores die tijdonB de Scheuring hot klooster 

bes tuurclcm, h ab b en stoecls hetzelfcle pad b emmc1eld, Petrus van 

Pruschen uerll no. eukole jnren overgeplaatst n a a r Herne rra a r 
• ' J ( ) hij overleed toor l390 3 . 

(3) 

Ed. cit,i Il, 3,L 
Oh az-t o r- van 1379, in Oart,, î, CIV, in R,A,G,, U0 J3 1288: 
"broeder Jan v an.d e r Stoet priocr11, nogolijk do.t hij tot 
1382 prior geblovon is, 
Charter v an 1382, in R,A,G., Fonds Knrtuizcrn: "h o r Pic;."r 
v a n Pruschen prioer van conincxdale but@ Ghend.t, 11 
Ohronigue de la. Churtrouso de lo. Chapelle à R6rinnes-loz 
EnRhien, iJ, ed, cit,, p, 12, 
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De vo Lg en d e gekende J!rior wa a Everardus de Hu s eri , 

De kroniek id.entificeert hem m o t Evera:rdus de Haiilillone omdat in 

het officium mensis één EveT.ardus uerd vermeld, Evcrardus de 

füisen rre r d in 1392 p r.i o r . Everardus de :HaTILIDone rr e r d j_n V:allir, 

Re_g.9:.!_i2 g o p r o f e s f en uercl prior in St. Haartensbos en later in 

I3rugge (1). 
In 1397 w e r d Anthonius Bu s s a e r t prior, Zijn 

vader behoorde tot de rreldoeners van het konvent. Gedu1°ende 

vier jaar bekleedde hij dit ambt (2). In 1401 uerd hij uit die 
fun.ktie ontze·i; of had hij ontslag gevrae.gd e~ bekomen, Ghe 

raerd Verstrnte trad in 1401 in naam van het klooster op bij 

een wisseling vau een rente tegen grond in ~sselt (3), Bussaert 

werd echter een tueede maal prior en uas het zeker nog in 

1414( 4). 
Gosuijn de Beka was in 1417 prior.toen hot kon 

vent een geb o d s a s so c i.a t ä e a.an ging mo t de k.artui s van Ilrugge, 

Voor dat hij in de Orde binnentrad rr a s de Be k a , kanunnik aan. 

het kapittel van Kortrijk, Hij vas tevens doctor utriusque 

juris, Hij uerd in Vnllis Regalis geprofest en er tot prior 
verkozen in 1417, in 1418 gerd hij prior te St, liaartensbos, 

(1) Chron-i f, 125v, in K,B,13,, lf0 4,051-68:11.:0, Everardus d0 
Husen fuit ~lectus prior anno 1392, 
D. Everaràus de Ilammone obiit anno 1441 existens pTior domus 
]rugensis, Anno enin 1439 absolutus fuit ab offic.:Lo p r i.o r a+u s 
domus Sylvo. S, Hartini et in p r i.o r-em Bru.gensen ordino.tus. Ce:r 
tum est quod fuerit hic Drofessus, ssd utrum est illo Everar 
dus de Hu s o q u i, hic extitit prior anno 1392 dubium es-t c1uan 
tantum unus Everards scriptus est in officio mensis et hoc 
in loco Il, 
(2)Cha.rter 'v an 13971 in R,ll,G,,Fonds Kartu;zerrJ: 11, •• llntho- 

. . d . Il n10 priore omus, ,, 
Charter vnn 21 februari l40l, in id,; 11_1\nthonys bus aart p r-Lo r-!' , 
(3)Charter van 2 maart 1401, in R • .A.Gq Fonds Kartuizers: 
11her Gheraerd. Verstrate D.ls prioer van den con v en t e v an d e 
chartreuse '1• 
(4)Charter van 2 december 1414, in R,11.,G., Fonds Kartuiz.ors: 
"broeder Ant110nis Bu.b aa e r t p r-Lo o n v an d o convente-:;;:wëïe h~ 
v an s co n i.n cx d a.Lc l:lij Ghend". 
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Later bekleedde hij diG;;e-lfe funldie in Doornik en van 1423 

tot 124 in de kartuis S. '.Prinitatis te Dijon, Hij uerd dan uit 

~ijn funktie ontheven en bleef or tot zijn dood op 24 mei. 

1429 als QOSlJes. Hij is tevens visitator geueest v an de Hoord 

Picnrdische p r o vd nc i.o van 11~18 tot 1419 (1), Ook als o.uteur 

v envri.e r-f h:i.j enige bekendheid, B0hal vc verschillende goschxif 

ten op het gebied van theologie on kerkelijk recht, heeft hij 

h orne Lri e a , :preken en een a ari t n L brieven nagelaten. ïiellicht 

wn.s hij de sch:rijver van heil traktaat de senten gradibus p e r.î e c-, 

tionis ohristianae en van de homolie de sex htdrii§_ (2). 

Een vnn de meest bekondo figuren uit do kloost0r 
goschiodenis vas Jakob Rucbs, Hij was geboren uit een bekend 

Brugs geslacht, Hij trad in Gent binnen en uerd gaprofest, 

Spoedig ITerd hij reeds belant met het bestuur van de kartuis 

S. Sp~ritus b~j Gosnay(3), In 1490 vcrd hij pxior te Gent en 

b ckleedde die funk tie tot zijn dood in 1460. Hierboven zagen 

ne hoe hij aan het klooster oen uitbreiding gaf door het synte 

m a tisch aankopen v an o n r-o e r-en d o goederen, Voor de Ordeprovin 

cie rra s hij ook een f.iGUUr v an aanzien. In 1431 rr e rd hj_j im 

mers convisi t ab o c vun de llîoord-Picardisohe provj_ucio samen met 

de prior van. Ji.n tworpen Dirk 1reirlinck. Vó1,n LM9 tot zijn dood 
heeft hij als eerste visitator van de Noord-Picardische provin 

cie gefungeerd ( 4-). Ook voor zijn tj_j dgonoten rra s hij eon 
------------------------------- 
(l)Chartor van 1417, in ll . .A,G, Fonds KartuizerQ:" :frater Gos 
uinus de 'b o c k a prior totusque co nv on t u s d o nru a vullis regalis". 
1. 1.'IOHGE~', La chartreuse de Dij_2.__n9 dl II, lfontreuil, 1901, 
p. 68-69, Il. 394-395. 
( 2) TH, PE'j_lREIUS, DioliotQ_~Cnrthusiann eivo ; llustrium s a o r î 
ca.r.thuoiensis ordinis scriptorum catalogus, KéiÜon, 1609, J1. 161, 
L. LE VASS~UR, :Cphcmeridcs ordinis ourlusÎen~, dl II, Montreu:_l, 
1890s P. 146-147, 
E.J.J, SCROLTEi,fS, De literaire nalaton_scho.p van do Kartuizer~ 
in de Hederlandcn, in Ons gc_2_Qtéli;g_ erf1 1951~ dl XXV, p. 17, 
~3)1. LE VASSEUil, 2B• cit., dl I, p, 274,a, 
4) Chronigue de la Char~.E.™e do ln Ch an e Ll o à Hérinnos-lcz 
]!_l;_p;·b,icm, in, e_g. ei t,, n. 63. 
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'bekend figuur: zouel voor zijn stadsgenoten als voor de hertog. 

Zo hoeft hij een rol g e up e e.Ld. om de vrede te b e rre r'k e n tussen de 

bertog en de o:potandige Gentenaren, Rij maakte deel uit van 

verschillende gezantschappen die naar de hertog gegaan z~jn) 

namelijk in 1451 -152 -153(1),Gent kende in deze jaren een 

krisistijd, Het verzette zich tegen de centralisatiupolitiek 

van Fili11s de Goede en -voornamelijk tegen zijn belasting op het 

zout uat dan eindigde met de slag en de vrede van Gavre(2), 

Het klooster te llooigem had bij deze opstand heel vat schade 

geleden en het kreeg de toelating elders ond~rdak te zoeken(3). 

Of de im:roners van Vallis Re gal is hun klooster v o r-La't en hebben 

is benevens de uitspraak van de kroniek niet te staven. Hoog 

vaarschijnlijk zijn de monniken binnen de stad getrokken, Dat 

er moeilijkheden -\To.ren hebben ire hierl:>ovon ook gezien_ in een 

beslissing van het generual kapittel dat de toelating gnf 

goederen te belasten. Onder de provincie die Jakob Ruebs be 

stuurde, ressorteerde ook de kartui s van Pcrth, Na de moord op 

de koning, geraakte het klooster in moeilijkheden zodat het 

generaal kapittel van 1446 beslis-be dat de beide v t s i t a t o r-e s 
de toestand ter plaatse moesten onderzoeken en maatregelen 

trefîen met koning Jakob II. Omstreeks 1456 uerd Perth afge 

scheiden van de Noord-Picardische provincie, ~ijdens het vi 

sitatieschap van ituebs vermeerderde het a ari t a L lcartuizen in de 

Ncderl~nden met tuee; in l436 de stichting bij Zierikzee in 

------------------------------- 
(1) Oeuvres de G. Chastellain, ed. KllRVTif DE LE'r'I'ElllOVE, dl II 
J3 rus se 1 18 6 3 ~ 11 • 2 2 5 - 2 2 6, 2 3 3 , 2 8 7 - 9 7 , 2 e 8 • 
(2) Chronigue de ln. Chartreuse do lLJ. Chapelle à Eérinnes-lez 
~nghien, in, ~d. c,i!,, p. 59. 
(3) Ch~., f. 126 j in K,J3.B., H0 4,051-68: 11 tem:riore o t Lam istius 
prioris anno LJ53 fui t in mn.gno. tribulationo et J~oenG d o e t r-u c t a 
propter guerras ista dolilus nostTo. et d.atn fuit lioentil.1. dividendi 
aam a ad g-r a t La doi providit qu o drrun qunrn fuerit adh u o do mu s ä s t a 
d Lv.i s a!! , 
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. . 
~eel::md en de n i ouwo netle:rzottinc van de v.tl;lliq.:ik.;i:,,1:L in Scheut in 

l..J.55 (1). .Jn.ko b iîué-·b-s o o r d OîllJCVOlGd door Jo.n Verso.ren, eon 

Gentenaar uiens ouders ook tot de ueldoenors v~n het klooster 

behoorden on er bocr~ven uerdcn, Alvorens in do Orde te treden~ 

a t u d e e r-d o hij uan de Leuvense universiteit. In Lf.35 rru s hij 
inr:;escbreven voor Lä c o n t Ln bu s o.rtiur.l.( 2) on hij b eh au.Ld o die 

titel in L~39, Hij doceerde in d Le z e Lf ûo f'nku Lt oä t van L1.1tl 

tot l!J-46 als .E,_~f{eno en o o r-d er tevens d ok cn van 1 februari 

tot 12 n1-iril l;J.45 (3), In VGlk jna,r p.ij hot o r d o k Le o d aunn an ; is 
niet rrekond, Hij uord geprofest in Rooigcm on,uord in 1154 
reeds v o z-rao Ld a.Ls prior van hot An s t e r û an s o klooster. In Lt59 
werd hij benoemd tot convisitntor van de Noord-Picardische 

provincie. Toen op 7 rrnart 1460 Jakob Juebs uas ccstorven volgde 

hij hen o.ls lsto visitato:c. Bo Ld c anb t en b e k Le e d d e hij tot 
zijn dood op 29 s ep t omb e r Lfll. Gedurende zijn prioraat to 

Ano-terdnw. en te Gent rciscle hij v o r e oh Ll.Lon ûe nn Lo n n au r' de 

Grande Chu rt r eu ao 01:1 e r het {5'cnernal k ap L ttol lJij te wonen. 

In 1461 uo.s hij d~aT onder de 8 definitoron gekozen, Ook in 

L~69 \!erd hij neer tot d i.e f'u.nk t i o b o.no erid , Dn a r n a lH3{5'D.f J:üj 

zich not het GOeclvinclon van de gonera.nl n n c.r het Doninikanon 

k.Lo o ster v an S. Victor to Marseille on d o z o g en a.ari rl o ap e Lo nlc 

van lfarin. lfrl.gdD..lona (4). Hor v e r-h an L v an deze r.ois rro r d door 

VcHGo,ren zelf OJ?f5'0Stelc1 i ~c:ra.rius clol::lini ·Johannis va.n der 

So.ren ~acrne Theologioe bo.cco.lnrii et urioris cartusiensium 

doI!lus Vullis Hcr,;a.lis Lnz bn Gnnd.uvuu gui g_o1.~~c1rr.,1-t n.n , Don. 

ï.,'ICCCCLXIX ( 5). In l~.71 k r o e g Vullis l"co,~o.lis dan een nä curre 
------------------------------- 
(l)Kronick van D, BitUHO PEDlD, e d , E. LAU/\.LLE~ 01,. cit,, p. 202. 
(2) E, unus snxs, EntriculG d.e.11U11iveruité de L~;:Irî:- in Conni8- 
sion Royale d1bist~~E..9_9 1903, dl I, ~. 130, ffi E, RETISSE1TS, Do curaeri t s rclD"tifo à 11histoire de 11uni-verai 
té ·de Louvo.in, dl II, Leuven, 188,1-1903. p, 276. 
(4;Î!.JT.-s6HOL~ENS, Het vocrrao.li~e Ka;tuizcrkloostcr to_ 
Ar1sterdan,in , Rna.rlcnsc È_ij_c.lrEE~, 1937, cll J,IV, 11, 53, 
(5) Dä t hrm dts oh r-Lf t rro r d t llewa.a.rd in 1Jenon Nntiona.lo Biblio 
theek hs H0 9364, t, II, fol. 248v, Do Eollandisten hebben dit 
beschreven in Anccclota ex coclicibus ho.gi0.<,:rn11hicts John.nnis 
Giolcnnns, c an o n.i c i, ror{ularis in UulJeD. Vnlle propc Bruxolln.s, 
in, .Ll.mrnlecta Dol1:nndüm,Q;, 18~5i dl XIV, 79, · 
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prior7 Uillem van Halle~ijn, Hij behoorde tpt het adellijke ge 

slacht van Halevijn en zo v o r-vr a.n t met Joaijnc van Rale,=d.jn, 

ueduwe vnn Gillio Pattin die grote ueldoenere naren en ook 

een zoon Kartuizer hadden. Evenale zijn voorganger had hij 

uni versi tnire studie o gedaan en vra s hij b a c c e Lau r o u a t in 

kanoniek recht, Hij deed zijn professie in Brugge en bestuurde 

g e d.u r e n d o L.l jo.ur het huis te ltooigem. Late.r vro r d hij prior in 

Val St. Pierre te Vervins en de laatste juren Van zijn le- 

ven was hij vico.rius bij de Kurtui~Hnzusters to B'r ugg e ( l), 

Lodewijk Pottier volgde hdm op i~ Gent vaar hij 

-tevens zijn 11rofessio gekregen had. Gedurende zijn vijfjarig 

~rioraat bezat Vnllis Regalis grote aantrekkingskracht, Vele 

monniken vre r-d.e n door h om aangenomen o i a , Pieter van Axel, 

auteur van de kroniek, Ret klooster telde toch 22 bo~oncrs~ 

monniken en lekebrocders, wat a an g e p a s f wa s aan de Statuten, 

Nu zijn funktie in Gent ucrd hij aangesteld als vioarius in 

St, Anno. TH1nr hij tevens con tveede professie kreeg (2), 

He t Lau t s t e prioraat dat rr e behandeld hebben; 
namelijk v an Symon v an d e n S chu e r en stond ongeveer 01J hetzelfde 

niveau als dat von Jnkob Iluebs, Op 27 juni 1462 trad hij in 

Gent binnen onder het l}rioro,8t van Jan Versarcn. Zo a.I e ver 

schillende van zijn voorgangers studeerde hij ook aan de Leu 

vense universiteit en stond in 1413 als student ingeschreven(3). 
------------------~------------ 
(1).Q.hron., f, 130v, in K,B.Dq IT" 4 .• 051-68:11 • .,in s c cu Lo no 
bilis, d i.v e s , d o c bu s et fuit b a c c o.Lau r o n e in Lu r e cnno n.i c o 
fuit prior in vnlle S. Petri., .procurator domus monialiwa 
S. Ann a e 11• 
(2)Chron,, f, 129 r, in K.D.:Bq U0 4,051 -68:" ... fuit hino 
ordinatns prior,, .susceptit pluree fratrcs et meipsum, •• 
v Lc a r i.u s ad domun monalium S. lmnn.o11• 

(3) B, RTI;usdïfäS, Uatriculc de 111.miversitó de Louv_QiQ, ip 
Qh_,Cit,, di I, D, 234. 
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In I46J werd hij tot monni 1(" ·eprofe et en werd vrij spoedig 
"T 

·vi.C§l-r~u~ in hot huis zijner professie. In I470 -werd hij naar 

Delft gestuurd om er samen met 3 andere monniken de grond 

sJ.agen te leggen van een nieuwe nederzetting. In I4?i werd 

hij er reeds tot prior benoemd. Degene die hem het meest ge 

holpen heeft in de stichtingstijd was Gaspar vander Stock, 

con profes van Herne die spoedig de funktie van procurator 

waarnam tot Symon vander Schueren van het prioraat van Delft 

ontheven werd in I480 om het te verwisselen met dat van Gent 

(I)c 
Dat bij een onderlegd en doordrijvend personage 

WRsl blijkt duidelijk uit de snelle opgang die hij maakte. De 

1ï:::ieilijke taak die hem toegewezen werd als .r~.2..19..E en het pri-· 

oraat in een nieuw klooster bewijzen dit. Gedurende I7 jaar 

2estuurde hij .Y:~11.is ~e.gal~§. waar hij fel geijverd heeft voor 

de materiële uitbouw. Voor gans de Ordeprovincio was hij tevens 

een figuuf van aanzien. Van I48I tot I484 bestuurde hij de 

Nederduitse provincie als .9..9.n.yisitatQ.r met ,Yl.2it~i2.!. Gerard 

Spr on c k prior van Monnikhuizen bij Arnhem (2), vervolgens van 

I!}8~~ - 92 als _y2;sitai2r met Hendrik de Duveland prior van Ant:.. 

1Mrpen en Gaspar vander Stoet prior vnn Herne, van I493-97 
wederom als vá s.á.t a t o r met Arnold Hunkeler (3) o Over zijn 

beleid als Y.i§_itat92:: vernamen we o.a. eet volgende~ in. I487 

wilde de bevolking van L~ik de Chartreuse op de Mont-Cornillon 

,erwocsten omdat Erard vander Marck dit strategisch punt had 

bezet en v~n daaruit ~e stad bedreigde. Haastig reisde hij 

uet zijn convisitator Gaspar vander Stoet naar Luik. Zij 
L.-JP.-'.:t" _,.,,." -----1 ._ ....• - -··------c. --------- 
(I") JL .1. ,J ~ SCROLTENS, Bi,idrage tot d.!:_ geschied~} .. 1L.-Y~.J.1.tl 
Y~.2.tm.~üge ~gtu t~~!!Q..~ster._9.:9:i tfill.J2el!i, in ~i,içkg_g~-~i s 
f;.,Q.~_li~~Ele~~ I932, dl. XIIX, P• 335-337. 
(2) Behoorde tot I440,tot de Rijnprovincie. 
(3) H.J .J. SCHOLTENS. Bij_Qrage tot de_ge~hiedenis_van het 
.:!.P.Q!.m~;J;.i~.L Kar~lli.E.kl.Q.Q.!ft.g,r b~u__ Delft, in QQ.:._g;h.b. ~ 
p" 337, 
Chroniaue de la chartreuse de la Ch~~elle à Hérinnes-lez- f~ji.~JiI~~i irt §.~;- su,:.:--~-s5-.--------- -·----- 
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DiGton vo..n bisschop Jo.n van Hoorn t<1 verkrijgen dat clezo hot 

klooster k r a ch t d.u dd.g b e s cho rrid e t0g-cn de vo Lk awo e d e (1) • .i'\.lG 

viui tutor reisde hij ook n a a r d o Gro.nd.e Ch a r t r-eu s c s zo kre0g 

hij en 11, reisgezellen v an d e hertog in l/~85 een vrijgoleid.G on 

zich nnnr gindor te bogoYen: d.u.z, dat zij onnon not hun bn 

gngc ongehindcrè. en zonder n nn.ho u d i.n g konden reizen, Zeker 

is hij neer da,n eens n c a r gindor goreisü, (2) 

In 1497 ucrd Syraon vonder Schueren opgevolgd 

o( door Pe t ru e Ynsseur d o Co.slcto, Hij ï:0.13 in l.~86 in Gent lJinncn 

gotroclen, Tevoren rra s hij 1:.n.cdo.gogus te Lo uv o n, Goè.urendc 

40 janr stond hij arm het h o c f d van Vallis IlegnJ.is (3), 

îTG hebben hierboven fl.e n an en en d o g o vo n d on in 

lichtingen v an 16 11riores v e nn o Ld , Do kroniek ap r o ok t or v an 
18. In clc periode van hot westerse Schisnn. zijn er echter 

2 priores cungestold geworden uuarover vo rrccn duidelijke in 

lichtingen vernnuen, 

Jfi1.:1ttogensta.nnde de schaarse inlichtingen kunnen 

rro toch enkele interessante conclu.si es nn.k e n r v an zeven ueten 

wc net zekerheid dat zo in liooigen goprofcst worden~ vnn tvee 

in B~ugge, Von de andere zijn er zeker nog die in é6n van bei 

de kloosters binnentraden, De plaats von herkanst is ton dclc 

(1) ed. cit.5 11. 39, 
(2)Chortcr van 17 niaur t lcf85, inJ:'c,ll..,G,9 Fonds Kc.rtuizcrs: 
11 •• ,Sir:1onen prioren rao nn s t o r-ä i, Cnrtsitmsw:i juxtn Ga.ndavun 
Qui ud congregntionen cupituli gcnoralis, 
Ipsung_ueu~a cur; q ua t uo r- p e r so n i.e in cc n f t i na nu a et toticler,1 
o qui s aut iuf o r-n i.a ,G'OI:l~'tq \J.·e nur o a r-g o n to b nselii s jo c a L Lb u s 
o qu i a littoris11, •• 

(3) L, Lii! VASSEUil, OJ?, cit., dl III5 11, 2.i. 
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gekend en is onder naer to situeren in Gent, Bruagc, Maria 

kerke en IlC1,lcuij11 bij Kortrijk, :Orie wa r cn voor hun int-rede 

v.erlcznnn buiten de Orc1o: }üchel Oo o Lá an \T0.8 ~ura.tuo in een 

11nro chic v an Bruggo, Go snijn d o :Beko. kanunnik n.nn hot k a p i. ttol 

to Kortrijk en Jan Vcrsaren doceerdo aan do Louvcmsc univeroi 

teit. 

Do noesten echter tra.den op jeugdige leoftij~ 

b Lnn on en l,ekleodc1on vo o r hun p r i o r-o a.b in G-ent een a an.z Le n Ld j c 

ke plaats in eon an d o r huis o i c , te Go c n ay , Au s t o r dun et Delft. 

Er waren or ook die vooio hun leidende funktie in Gent i1e17oon 

nonnik varen in Gent of elders. 

Dijna allen echter uitgezonderd dagcncn die in 

funktic v an jrr i.c r stierven zoals Willen van Ynorno1,ij c, J'a.k ob 

-~~-e;i;-o?. Jnn Versaren en Synon vun do r- Schucren, bekleedden n a hun 

a.J'lbtGpcriocle in Hooigen con gelijknardige fu;n.ktie in andere 

kloosters in Brugge, Amstcrdan, Herne, st, Hao r b cn eb o e , Door 

nik en Di jon. 

Voornanelijk in de 150 o e urr kende !allis Roea.lis 

bekende priorco die v o e L doden voor hun k.l o o s t o r n an:r tov0ns 

voor cle Ordeprovincie: Ja.ko1J Rue bs Jan Verso:ren, en Syr1011 

v nn.d e r Schueron. 

2, Procurntoras - Vicarii en de sncriota. 

Zönlo hierboven gezegd stond d0 procurator in voor 

het naterie~l behoor van hot .konvent on vns do vicurius neer 

to helper van do prior in zijn bestuur. De eerste ons bekende 

I:,_ro euro.tor rra s Willm,1 van Yn.ernewij c, neef v an 1,,rior Willen 

van Vo,ernewijc en van de grote tre.Ldo e n.o r- v an het ~entse k l o o c t o r . 
In 1351 T1ercl. hij reeds in die funktic verneld (1) on b eh i.e Lrl 
-------------------------------- 
(1) QQ._:st_,, f. XXV, in i:L.A,G., Iî0 B 1288:11 î7. de Vncrnerrijc 
cartu.sien3;iu procurntore11• 
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die tot zijn dood in I388 (I). 

Jan van Maldegem stond Jan vandor Stoet verschil 

lende jaren bij in zijn bestuur. Hij was een profes van Herne, 

werd belast met het bestuur van het klooster in Brugge en la~ 

ter van het huis zijner professie. Na !2:~ill te zijn g ewe e st 

in Gent; werd hij in IJ69, hoogbejaard nog belast met de post 

van yiQ.s1:ius van het parthenium. Gedurende elf jaar wijdde hij 

zich aan de geestelijke leiding der Kartuizerzusters waarna 

hij in I380 stierf (2). Joannes Crauwel een profes van de kar 

tuis SP Mariae bij Lübeck werd in Gent ::Q.!:2.Sg!.~ en overleed 

er in I444. ( 3) • 

Een andere ~rofes uit deze tijd was Jan Bolhusen 

d i.e prior was van het Am~terdamse konvent van I42I tot I448a 

Uit de akten van de generale kapittels bleek dat hij de laat~ 

ste jaren graag zou ontlast geworden zijn van dit ambt. Ver 

schillende malen werd hem de raad g e g e ve n geduld te hebben. 

In I448 tenslotte werd hij aangesteld als vicarius te Rooigem 

waar hij overleed op 27 augustus I455 (4). 
Martinus Groothere was .H.!:.~~atQE in Gent voor 

aleer hij prior werd van de kartuis van Perth in Schotland. 

Dit klooster was in I430 geinkorporeerd geworden. Het was 

gesticht door koning Jakob I Stuart die in I437 vermoord werd, 

(1) Chro.n,, .r:-124v, in K.B.B., N° 4,051-68: 11Guillielmus de 
Vaernewije procurator istius domus qui obiit anno 138811, 

(2) Chroniq~~....9e la Chart!euse de la fhapelle.];_ä~E1a~=1~]= 
~nghi~g, on ed~_2it., p. 18 

1 (3) Chron., f. 126 in K.B.B., n° 4.051-68: 'hic procurator, 
· professus ·Cartusia s. Mariae prope Lubeke, obiit annon 

lLJ.4411• 

(4) H.JJ. SCHOLTENS, Het VOO...!]!ali~zrjuizerklooster~te 
Amsterdam, in, Haarlemse bijdragen, 1937, dl LIV, p. 46-50. ------- --------~------ 
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w2.l!r het koninklijk .m a u s o Le um ·y,er-d· -o pg e-tmokk en ,(I) .• .. -~a·r,t~nus 

werd daar als prior aangesteld in I453 en stierf in I456 (2). 

Pro~~~~t..c.?l: Johannes Dullaert was eertijds kape 

laan van St. PharaÏlde in Gent. Na enkele jaren prior te zijn 

geweest in Zioricz~e werd hij ontheven om gezondheisredenen 

en keerde naar Gent terug om er in I474 te sterven (3). 

Mathias Roer die achtereenvolgens ygg_rius en 
J21:QCUrat.9.J: w2s stond vooral bekend om zijn scriptoriumarbeid 

(4) • 
Symon Relfius was procurator en nadien vts&=. 

rius in St. Anna om I8 jaar later prior van dat konvcnt te 

worden ( 5). 

Een familielid van prior Symon vandE;)r Schueren 

Adrianus bekleedde Ln I4?4 ook het ambt van pJ:2~rat2.!,_(6). 

Een verwante van prior Lodewijk Pottieri Lieven 

werd Yi~arius en onderscheidde zich tevens als schilder door 

het vervaardigen van schilderijen voor de kerk en het klooster 

(7). Johannes Scullinc was lange tijd vicari~~ en leer- 

meester der novic0n. In I482 werd hij prior te Delft. Na vijf 

--------------------------------- (I) E.M. THQMPSON, The Carthusian Order in England. Londen; 
I930~ P• 21.J.6-47. ~------------·--~--· 
(2) Ch!..Q.~~ f. I26v in K.B.B.; N° 4-.0.5I-68.: 11D. Martinus 
Groothere obiit anno I4.56 quitque, quondam procurator istius 
d omu s et po s t o a p r i.o r' d omu s e c o t iae ordinis nostri ordinatus 

·(j} füfr8n;Î5t:11rz7V~ in K.B.B., N° 4-.05I-68: 11Querat capelle- 
nus Sanctae Pharaildis in Gandavo; fuitque porcurator huins 
infi"'mitatem non pere..xit sed hic obiit anno I474". 
(4) Chron.; f. I28v; in K.B,B., N° 4.05I-6.8: 11fuit hic v i.c a r áu s 
et longo tempore procurator multa-scripsit11 

(5) Ch!E.!!.!.; f. I30r~ in K.B~Bc1 N° 4.05I-68: "fuit procurator 
postea vicarius monalium domus St . .Annac ordinatus ••• I8 ;:i.nnis 
;exit~ o Le cbu s in priorem". 
St · a·rYDEWALLE; De Ka~~!. St-~.EE.e.-t~:t=:iQ.§.l!tijne te St-A~i~~ 
en te Bru~; Brussel~ I945, p. I25. 
~~) Chron.~ f.I33r, in K.B.B., N° 4.05I-68: "Adrianus de Horreo 
ordinaÎÜsest hic procurator ann0 I47411• 

(7) Chron., f.I29r, in K.B.B., N° 4.05I-68: nLivinus Pottier fuit 
pict;;---;:;:r-patet ex tabulis quas fecit pro ecclesia multa bona domni 
fecit ••• hic vicariusn 
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jaar werd hij uit dit am~t ontheven en werd hem opgedragen 

als rector de grondslag te leggen voor een nieuwe nederzetting 

te Leuven. De visitators stelden een monnik namelijk de Leuve 

naar Johannes Vekestijl en een donaat Nicolaas, beiden van het 

Antwerpse huis tot zijn beschikking. In 1494 werd bij van het 

:;.'ectoraat óntheven en stierf in Gent het volgend jaar (1). 
Nicasius van Lichtervelde van Ieper trad in 1481 te Gent 

binnen. Hij was rle zoon van ridder Wulfaert van Lichtervelde, 

hoogbaljuw van Ieper en van Isabeau Adornes. Hij was een neef. 

van Maarten Adornes die van 1492 tot 1507 prior· te Brugge was 

alsmede van Arnoud Adornes die prebendarius en van Margaretha 

Adornes die koorzuster was bij de Kartui5erzusters te Brugge (2). 

In 1486 werd Nicasius vig,tJ;~ te Rooigem om van 1497-99 dezelfde 

funktie te bekleden bij de Kartuizerzusters bij Brugge~ Nadien 

werd bij prior te Ze e Lem , Hij was tevens do.s_i2.!-:t.!1!.i~9.l!;U.R.I.:t1.s 
(3). 

Tenslotte vermelden we nog Gerogius Volkier die lange tijd 

sacrista was en bij zijn dood in 1489 talrijke boeken en geschrif 

ten naliet (4). 

--------------------------------- 
(1) Chron., f. 133r, in K.B.B., N° 4.051-68: "fuit longo tempore 
vicaÏius-et magister multorum novitiorum ac institutor. Deinde 
factus est prior domus delfensis~ postea ••• rector novae planta 
tionis in civitate lovaniensis11• 

H.J .J. SCHOLTENS. Bijdragen tot de _ _g~ch_á-j:Q~Qi~_y.a,n het Kartui 
zerklooster buiten Delft, in op. cit.,p. 340-41. 
r21-st7cfîYDËWALLE, op. ei t • 1 p, 120. 
(J) Qha!.,B;_~apituli_iinera1áLlrdinis Car1~~Esi~, 1499~ in 
A,K.L. 1-499 ~ "Priori domus in Zeelhem prope Diest~ visis 
testimoniis aliquorum fratrum et instatiis prioris, fit mi-. 
sericordia et praeficimus ibidem in priorem D. Nicasium de 
Lichtervelde, monachum professum domus Gai;tdavi, a vicariatu 
domus monialium prope Brugis absolutum. 
(4) Ghron:-;~129, in K.B.B.-;-NDT.-f5l-68: 17 ••• fuit sacrista •• , 
obiitque annon 1489 multos libros et aliquos scripsit11• 
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Deze gegevens over de .E.!:ocuratores, -vica_Eii en 

de ~~ist~ zijn heel sch~~rs. 
Enkele bekende namen troffen we in hun m.idden 

aanr namelijk Vaernewijc, vander Schueren en van Lichtervelde, 

Deze 3 families genoten een groot aanzien respektievolijk in 

Gent, Brugge en Ieper. 
Uit welke milieu Is de andere offi~i.§cJ:~~ kwamen 

is niet te. achterb alen. 
De meesten waren EEofes~i van Rooigem. Na er 

enkele jaren koormonnik te zijn geweest, werden zij .EEE~E,ê; 
.!:~_of vi.,S§;!..i~, funl<tie die ze later ook uitoefenden in een 
ander klooster. Van de I2 gekende figuren werden er 4 prior. 

bekleedden. 

De Kartuizermonnik is gebonden aan een strikt 

omlijnd terrein. In het klooster leeft hij immers individueel 

1n afzondering, Hij houdt zich in zijn col met een onmuurd 

tuintje en verlaat dit slecht voor de gemeBnschappelijke oefe- 

ningen (I), 
Elke cel komt met een deur uit in de grote kruis 

gan~, Terzijde van deze deur bevindt zich een luik waardoor 

de bewoner zijn maaltijden in ontvangst neemt. Alleen-op zon- 

en feestdagen eten de monniken gezamenlijk in de refter (2). 
Een keer in de week maken de koorreligieuzen buiten de kloos 

termuren een wandeling van enkele uren. Voor ieder huis ~L~ 

door de visitatores een dergelijke wandelkring vastgesteld. (3) 

---------------~------------- (I) dit eremitisch aspekt werd door Guigo sterk beklemtoond 
i,1 de .Q2,2E..!., cap. XIV en XXVIII-XXXI. Aangescherpt in de 
§_t•-.4-!li.•.r II cap. XV--XVII en in de St. No v , , II, cap. VI~ 
(2) St. Ant., II, cap. XIII, 
(3) §t:_~Qv., II, cap. IV, 2. 

- ---- -------- ---. ~------.=---~~-- 
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Hun rlngr:irograiïlnn, is oen opeenvolging- van geb cd, 

neditntie en arbeid, Zij onderhouden de strenge vasten vnn 13 

oq,tenber tot Pa s cn cl.i, é én nualtijcl 11ur fü•.,g ~obruiken. Op de 

an ûe r e dagen van het jaur uorclcn er 2 onnltijden gebruikt (1). 
Dit h a r-do leven Hordt aan de aspirant IC;;i.rtuizer 

nîgeschildera., Zijn a.nnvrna,g noot b e a an d rro z d en doo:r het 9.~- 
1 un 'p n c i a , Hi e r ann gnnt een o n d e.r z o e k vo o r a f , Geen ro cp i.n g e n 

cnd o r d o 20 jnren nogon. a anv a a r d worde:n(2). Ernstig- noot nn.rre 

gnan uorden of de nsvirnnt kon lozen en zingen. Voldoet de ns 

pirnnt aan d o cäs=n en trekt hij zich niet tcrup; dan o n t v an g b 

hij. van de prior en het kr.nv'ent de vredekus, Pu a s on de uo..n 

vanrding en Qe inkleding is hot de postulant to0gelnten voor 

een nin of neer longe tijd huisunnrts ta goon (3). Het eigen 
lijke proefjaar voor koornonnikcn begint net de inkleding 

m:rnr de St, Ant. (.i) a an <ie :prior of tle procurator v e cb o d o.n 

kleding of andere vergoeding te eisen va.n clo novice, ucrcl dit 

geflilderd in rle St, Ifo~. (5) die vo o r z ag en dnt e cn welstellende 
noviee zelf zijn klederen bezorgde. 

Tijdens de noviciaatsDeriode vorden de kloos 
terlingen onderricht door een oudere nonnik, geuoonlijk de 

vicarius, Wo.nnoeT hot novicia.at ten einde loopt, vrn.agt de 

novice tijdens oen k ap L ttelzi tting on lJ1:1.rnhnrtiG"hci ei ~i sori- 
cordiam postulaverit. 1'în cli t ja.ar k an hij vrij ui trraan en 
rro r d b hen de m.ogelj_jkhcid gelaten zijn bezit uit te d e Lon aan 
rie hij het 1H~geert-,. Ç6). 

----------------------------- 
f~l 
~4) 
(5) 
(6) 

~~., cap. XXXIII. 
St . .Ant;, TI1 c ap , XVIII, 50, 
~.ó.nt., II, cap. XVIII, 50 
IIf co,p. XVIII1 2, 
II~ Cél,D, v , 4, 
St. l},nt., II} cap, XIV. 
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Ann clc hrm d ven d o p crra a rxl.e b zo nn cn zullen .-rij 
nu enkele konkretc goi:5cvcns gevent over d o kooruonniken van 

Ro o i g on , 

Eerst en vo o r n L oen woordje o v o r- d o V:l'.'ccnclo 

nonnikcn. Opvallend is het dut Vullis Regnlis in hn~r nidden 

voinig kloosterlingen heeft rrohad van buiton de klooster 

provincie. Een uitzonde:rina dient gonaakt voor de periode v.in 

het 'JcH3terse Schiim.n. In vele kloosters wa s or Lnmc r a onenig 

heid nopens Qo purtij die gevolgd uerd net hot gevolg dat 

so nn Lg a uonniken sreç; gcstuurê~ •:rnrclen n aa.r een 'l::looster dn.t 

hun· gezindheid de elc1e, In d e z e p criocl e beland de t'linnnclus 

Stein'oeck van Do r t aund Ln Rooigon on kreeg er hot Oz d e k Le e d , 

Later rro r d hij een t,reode ne.a L coDrofcst in Keulen, Van 13 99 
tot 1,io6 rra s hij prior te Strc,ntsburg, Van clit huis schreoî 

hij oen k r-o n.Lak , die n i.o t, neer schijnt te zijn b errao.r-d , riau r 

nog in d o l7e e eurr cloor C, LE.CO'IT'l'BUL:Z: on L, LE VASSEUR rr c r d 

go!Jruikt (1). In 1406 ucrd hij v o r-p Laa t s t, nnar de n ä eurre ncde.r 

zotting te Bazel ,rn,gr hij nog d r i.o jo.n.r het bestuur wanrno.n(2). 

In diezelfde tijd g~ochieddo er oen uituiuscling 

van tw-ee 1,1rofessen tussen Vullis Ifor:;alis en S. J:Iü.rio. bij Lü 

beck: d o reeds vernoeuc1o ~~rGt~. Johannes Cro.uvel en Johnn 

n o s J3otijn p r o f e s v an Ro o d g o n d.i o tot prior rre r d v e r-ko z o n in 

S. Hu-rin (3). Deide:r.. stierven rond 14-Vi, Deze uit'\-risseling 

gcb cu rd e toen Vt!.llis Re,7,nlis r-easorteerd.eondcr d o Il i j np r-o v.Ln c Lo , 
---------- 

(1) R,J,J, SCHOLTENS,Do literaire nalntensoho.p van de Kartui- 
zers in de Hedorlanden, in, Ons g~teli.ik erf y 1951, dl XXV. 11, 37 
2 C, Ll.!! COU'i1EULX, O]l. cit,, ëll VII, n . ;~_;4.. 
(3 Chron.~ f. 126, in IC,.B,13-i N< t~,051-68~ 11Johannas ]otijn 

fui t prior S, Jia r-La e pro11e Lub ok o o t hic p r'o f e a au s '! , 
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Immers in die tijd werden de generale kapittels van de Uroa 

nistisch gezinde kloosters gehouden te Seitz: de prior van Gent 

die naar ginder reisde kon kontakt nemen met zijn partijgeno 

ten. Dat hierbij soms over uitwisselingen werd gesproken. is 

niet uitgesloten. 

Over het algemeen traden de monniken op een jeug- 

dige leeftijd binnen in Vafil.§_g~~lli· Enkele gekende figuren 

die o'p. geyp.t.derde ... Le ef t.á j d binnentreden zijn: Filips de Bu r se r e , 

Gerardus Buxhoren, en Balduinus Crommelinc. 

Filips de busere stamde uit een aanzienlijke Brugse 

familie. Kort na zijn professie werd hij prior te Gosnay en 

kwam na enkele jaren terug naar Gent waar bij overleed. Ret 

klooster had bij bedacht met talrijke tijdelijke goederen (I). 
Ook zijn broer Nikolaas had het kouvent met een rente van 

4 pond gr gegiftigd (2). 
Gerardus Euxhoren was voor zijn intrede bij de 

Kartuizers, Benediktijnermonnik. Na zijn professie in Gent 

was hij lange tijd kapelaan bij de monialen te Brugge (3). 

Balduinus Crommelinc afkomstig van Kortrijk was 

reeds priester gewijd vooraleer hij in Gent geprofest werd.Hij 
bezorgde het klooster ook tijdelijke goederen. (4). 

(1) _Chron., f. 127r , in K.B,B., N° 4.051-68: 11:0.Philippus de 
Burs2: fuit Brugensis in secolo multum dives et honor-:-..bilis in 
tr~vitque ordinem nostrum., recipiens hinc_h~bitiUJD. in provect~ 
s~tis~et"..te post professionem su~n non multo post tempore fuit 
prior ordinqtus domo prope Gosn~yum. ... est reversus ~d domu.m 
Ls t am s ua e professionis, mul t'l. 'bon i temporüiq de co h'J. bu i.mus .... 11 

(2) cfr. p. 74 
(3) Ohron., f. 129r, in K.B.B., n° 4.051-68: "ruä t Longe tempore 
c':'..pell:->.nus professus Cï.rtusi·te Ann-ie f'u e r vtq ue ordininis S,ncti 
Benedicti ~nteq_u::i..m intr"..vit ordinem nostrum fuit hic receptus 
ei; profes sus 11

• 

(4) zie hoger p. 'l19 
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In de derJe b1aats zijn enkele monniken bekend 

om hun geschriften. Hierdoor namen de Kartuizers immers deel 

aan de verspreiding van de geestelijke stromingen die in de 

I4e en I5e eeuw talrijk waren in de Nederlanden. Uit de I5e 

eeuw kennen we Jan de Rijeka of Rijckaert die prior is ge 

weest in Mont-Dieu en rond I470 in het huis zijner professie 

overleed (I). Hij heeft verschillende geschriften nagelaten 

in het Vlaam~ en in het Latijn. In zijn moedertaal schreef 

hij een traktaat over de maagdelijkheid. In de strijd over het 

le-ze-n van de H. Schrift in de landstaal mengde hij zich met 

een latijnse verhandeling. Andere geschriften in manuscript 

bewaa~d, handelen over de aflaten van het jubeljaar; oyer het 

eten van vlees en het bezitten van e i.ge nd omme n door klooster 

lingen en over de biecht. Verder zijn nog van zijn tand een 

.!li.§J..2!@s m~llifiuus tussen de bekoorde en de trooster als- 

mede enige sermoenen en exhortaties (2). 

Een ander bekend auteur was Petrus van Heysene 

van Axel. Hij trad in I478 in Rooigem binnen en schreef er de 

kloosterkroniek (3). 
In iedere kar tuis werd er veel belang gehecht aan 

de li te ra;Lre akti vi tei ten van de monniken. Nog meer zorg werd 

echter besteed aan het bewaren en vervaardigen van boeken. 

De Kartuizer die niet mocht prediken moest door de arbeid van 

zijn handen het woord Gods verkondigen. Twee monniken-kapiisten 

zijn ons gekend: Geraard d1Vet die in I459 in Rooigem binnen 

trad. Hij werq Qrocura!&,~ van Vall1u Gratie, Nadien kwam hij 

->---------------- .L- ._ •..•• "":-·. --- 

( 1) 
(2) 

(j) 

"E. ~lUESSENS, in filogr1. phie n·"Ltio1nle, dl V, li375 kol. ótso-c:59. 
H.J.J. SCHOLTENB, de 1Jteriire i1.:.-..l-.-1.tensch-:,.p VF.Ln_de iC"'..:çtuize:i;:_§_ 
1.n de ~foderL-..nd~n. in O,ns g_eesteli;H~ ;8r.f; 1951, d.l XXV, p. 2lJ-. 
Ohron .• ~- 133viu K.B.B., ~0 4.051-68:-rrcompil1.tor huins libel 
li receptus fui t annon 147811

• 

Zie hoger p. 11. 
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terug naar het huis ziJner professie waar hij verschillende 

werken kopi~erde o.a. de bijbel en eeR •isboek (I). Naast hem 
kinnen we P~trus Barttolomeus van Bierveld. Kort na zjjn 

professie werd hij naar het nieuwe klooster Zonneberg in 

.Kampen gestuurd om er te helpen aan de opbouw. In I485 werd 

hij vicarius te Ziericzee en van I490 af was hij hospes in -----· 
Antwerpen (2). 

Uit de tweede helft van de I5e eeuw kennen 

we nog Nicolaus vanden Bergbe van Geertruidenberg wiens vader 

Jan convers was in Rooigem en Rolandus Pattin. Hij was de zoon 

van de ~eldoeners Gillis Pattin en Jozijne van Halewijn. Hij 

werd opgenomen in I476 en betrok de cel door zijn vader ge 

sticht (3). 
De kroniekschrijver gaf een lijst met 95 na 

men van monniken. De gegevens die hij ons bezorgde waren beperkt. 

Wij kunnen toch zeggen dat in Valli.§.2:~~lli bijna geen vreemde 

monniken binnentraden. Zij kwamen praktisch allemaal uit de 

Ordeprovincie. 

Drie monniken die op gevorderde leeftijd binnen 

traden zijn gekend. 

------------------------------------ 
( ) 

. V . I Cbr on, , f. I32 , in K .B. B., 
ànn·;1459 pos tea î actus est 
Gratiae postea huc reversus 

N° 4 05I-68: " ••• fuit receptus 
procurator domus Vallis 
scripsit biblia nova missa- 

(2) 

(3) 

lia11• 
Chron"' f. IIJr, in K.B.B., N° 4.05I-68: 11 

••• scripsit 
plures libros postea fuit missus ad novam plantationem do 
mus campensis anno I485 fuit quoque vicarius i.n domo Zirie 
zeae postea a.nno I490 hospes in do.m,o Antwerpiae11

• 

Cliron., f. I28r, in ILB.B., N° 4.05I-68: 11receptus fuit 
annÖI476 ••• habitator cellae quam pater ipsius funda 
veratn. 



J'an do Hycke genoot do o r- zijn t11,l:r.ijkc i3'GSchrif 

ten eon grote fnan in de Knrtuizerorclc en ook erbuiten, 

En tenslotte h ab b o n do inlichtine;e:n ann15ctoond 

dnt de Kartuizers veel bolana hechtten aan de scriptoriuc- 
a rb e ä d , 

C, Andere l)etroners, 
.;::.:::::~==:===-====:::: 

}foa.st do monniken leefden er iï~ d e kartuis ook 

convorGlJrooder·o. Hun n anb a L vra s ook cclinitcerd en 01ï 16 gc:, 

vestied. Dit klein nnntnl uerl gekozen voor dozGlfdo roden 

a L e het gerina arm tnl no nn Lko n r kl e i.n.o Lnko n s t on en ho t gc- 
b o n d en zijn arm J.o ~rn'.Ï:_ni, Het zou genakkelijk zijn hun ann 

tal te vorhoaen on da g~ond to laton bavarkon, Dit zou mo~clijk 

e-oHoost zijn indien non zo, zoals o Lû o r s , b e a oh o urrd o als na 

tori ële hu Lpmd dd e L en. De Kartui s e r co nv e r-e leeft ook i:n zijn 

cel c11 b e Lo o f t ook het icleo.nl van d e e en z a arah o i d , 

Het kon vc c r-vn l Lo n clnt een convers n c a r b u i ten 
vord gestuurd: clit is voorziun in een kapittel vnn do Consuc 

tudinE,E,1 getit0lcl do ~.D,iUo fratr~~:J:. fora.~ 81:ttuntur(l), 
Zo no en+en zij bij voorbeeld CTceu vo o d a e I en o nüo r-ö ak ont 

vangen, Do convcrsbroedorn ntonden o n d o r luic1:incs van d.o 2EQ.- 

cu r a+o r en zorgden e arre n VOO'.'(' d e ax p Lo L tatic van het doncin( 2). 
Hun we:r..k was zo gcrGeclcl d a t hun geestelijk loven uo g kon 

princron. Huiten d o z o 16 lakcbroodoru no ch b on er nog 7 i-cd 
dietcn in con kaxtuis nonen, Ann d~t actal nachten nog 4 rcd- 
d Lo t c n of conversen toacevoogd wo rdcn , indien hot nodig wo.s(3). 
------------------------------- (1) Consq orrp , LXXVI. 
(2) Con~., c ap . XVI, 
( 3 ) S t . An t . ~ II 1 c EJ.11 , XXV 9 3 . 
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Onder de ~eddidten kent men een dubbele kategorie: 

de redditi_W.,g_i werken naast de conversen, hebben hetzelfde 

kleed maar geen baard. Wanneer er een plaats v1~ij kwam bij de 

conversen kon de prior hem toelaten na I jaar noviciaat die 

staat aan te nemen (I). Run godsdienstige verplichtingen waren 

korter en zachter dan van de conversen, ook het vasten(2). De 

/i St. Nova 'Verleende hen de titel van broeders en de professie . - 
aan hetzelfde altaar van de conversen(J). Zo verdwenen prak- 

tisch de redditi laici. Pun instelling verdween niet offici~el - .. --- 
maar ze kwamen nog zelden voor. · 

Een tweede kategorie waren de ~~!'.l~~~itt. 

Sedert I220 mocht ieder klooster een _ç,le,ricus_!:.2.dditu~ heb- 

ben tussen de 7 reddicten op voorwaarde dat hij geen diaken 

was. Wanneer hij priester wilde worden, moest hij de Orde ver 

laten en in een andere binnentreden. Van IJ42 af mocht~n zij 

het kleed der monniken aannemen zonder de zijdelingse banden. 

Ieder huis mocht er 2 of 3 hebben en ze werden broeders ge 

noemd (4). Zij stonden in feite tussen de monniken en de broe 

ders; ze leefden met de monniken of werden buiten het klooster 

gestuurd om een of andere zaak op te knappen. 

Hun aantal is steeds heel miniem geweest; met de 

ti1ó.mp~sten zij onder de monniken te rekenen zijn zoals de 

l~1ci redfili bij de conversen. 

Andere bewoners van een k1.rtuis w·:1.ren de proveniers en 
de do111ten. 

De proveniers w:iren geen religieuzen. Zij kw:1.men in de 
omgeving v~n het klooster leven, behielden hun goederen en 
wn.ren door geen kontrr:Lkt gebonden. Zonder speci:1le toelating 
--------------------------- 
(1) St. Ant.; III, cn p . XXXIII, 5 
(2) St. Ant., III, cn p . X:XXIII, 17,21 
(3) III, c~p. II, 18. 
(4) St.Nov., III cap. L. 
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van het generaal kapittel gerden ze niet opgenomeh. Later 

werd hun statuut gewijzigd; zij gaven hun bezittingen volle 

dig 'of gedeeltelijk af, behielden het wereldlijk kleed maar 

werden gebonden aan kleine verplichtingen(I). 

De donaten waren ook van een· .lagere kategorie 

dan de reddieten want ze hadden geen Ordekleed en geen gelof 

ten afgelegd. Zoals voor de proveniers moest het generaal 

kapittel de toelating geven om opgenomen te worden. Zij waren 

gehoorzaamheid en trouw aan het klooster en de Orde verschul 

digd~ zij moesten een bovenkleed van I kleur dragen. Later 

moesten de donaten hun bezittingen afstaan en een bruin of 

wit kleed dragen (2). 

Over deze kategoriën bewoners van Y~lli.2,...~alis 

zijn ons maar enkele gegevens bekend. 

De kroniek geeft 6 namen van .2.1,erici redditi: 

Johannes Verckin echter die op de lijst voorkwam, werd als 

convers opgenomen ten tijde van Jan Versaren. In ziin noviciaat 

veranderde hij van staat en werd geprofest als ~i2.:~2 ..... !~~il~· 
Vers.chillende jaren was hij kok te Rooigem. In I486 werd hij 

vanuit zijn geboortestad overgeplaatst naar ·het Hollands 

huis bij Geertruidenberg en vandaar naar Diest waar hij in 

I490 stierf ten gevolge van een epidemie (3). 

------------------~------------ (I) St. Nov., III, o a p., III. (z) 0iá.'______ r 

(3) Chron., f. IJO , in K.B.B.; N° 4/05I-68: "Receptus fuit 
hic ad statum conversi tempore dom.ni Johannis Varsaren sed 
tempore novitiatus sui rantavit statum illum fecitque profes 
sionem in statu laici redditus, co~uinarius istius domus ••• 
emissllS fuit anno I486 de ista domo ad domnurn Hollandiae. Deinde 
ad domum Diestengem et ibidem de epydimia obiit annon I490." 
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Verd~r zijn ons de namen bekend van I2 conver- 

sen: zo Henricus de Querom di~ lange tijd in diensi van de kok 

stond en stierf in I47? (I) .-, Een ander be ke nd figuur uit dat 

midden was Johannes vanden Berghe uit Geertruidenberg: in zijn 

jeugd was hij denaat geweest in een of ander kaituis. Toen hij 

het klooster verliet huwde hij en kreeg twee zonen die beiden 

het kartuizerkleed aanamen; de ene~ Johannes; werd p~io~ ~; 

Antwerpenr de andere, Nikolaas, monnik te G0nt. Na de dood van 

zijn echtgenote trad hij te Rooigem in I474 binnen als convers 

broeder. Vijf jaar leefde hij er nog in die staat. Hij en zijn 

zoon Nikolaas schonken het klooster verschillenpe sieraden 

voor de kerk alsook een geljelijke bijdrage (2). 
Verder is Judocus Meeus gekend die bij zijn 

intrede verschillende renten en tienden aan het klooster af 

stond. (3). 
Ten slotte kennen we nog de 'namen van I2 dona 

ten waarover we goen nadere inlichtingen hebben. 

-Het was mo~elijk dat een bewoner van een ander kartuis de 

toelating kreeg om als ~p~s te verblijven in ~llis Re z a'l.ä s •. 

Dit was het geval met Willem Vr~iman van Delft; profes van het 

(l) Ohron., f. 133,:: .Lil K.B.:S., N° 4.051-68: 11 conversus fuit 
longoque tempore f½it hic in officio coquine:,.ri

11
• 

(2) Chronq f. 1281 in K.B.B., N° 4.05l-68:11conversus in isS3. 
domo; inventetesua fuit donatus in uno domo ordinis nostri 
poste~ st~tum illu.m relinquens ~ccepit uxorem ex qua genuit 
duos filios. Joannem priorem .àn twe rpt.a e et Nic o Lium mona chum 
istius domus; uxore defunct~ fecit hic professionem cire~ ~nnum 
1474 .... definctus est 1.nno 1479 ... de istoct cum filio eius 
Nic o Lao .ha bu.imus a Lï.q Ué:\. borri et o rnamen tsi. 11 

• 

(3) zie hoger p. Î1 
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Utrechtse kartuizerskonvent. Deze was de neef van Jan van 

Schoonhovent regulier kanunnik te Groenendael die tot Willem 

Vrijman het bekende en zeer verspreide epistel over de pass~e 

des Heren heeft gericht (1). Een ander voorbeeld is het ver 

blijf in 1431 van de Kartuizer-kardinaal Albergati. Deze 

was meermalen als pauselijk legaat werkzaam.: van l4Jl tot 

'JJ was hij dat opnieuw in Frankrijk en in de Nederlanden 

waar hij tevergeefs vrede trachtte te stichten tussen Fran 

sen, Boergondiërs an Engelsen. Zo kwam de k a rd Ln a a L in het 

klooster van Herne in oktober 1431. De 18e werd hij te Brussel 

door hertog Filips ontvangen. Teruggekeerd in Herne, ging hij 

vandaar naar Gent waar hij de Je november aankwam. Albergati 

bleef hier tot de 6e november (2). Zijn biograaf was Jan van 

Eyck. 

Twee bekende namen uit het midden van deze leke 

broeders waren Vanden Berghe uit Geertruidenberg en Meeua. 

Deze laatste staat e~enals zijn oom bekend als grote wel 

doeners van het klooster. 

(1) In je universiteitsbib. te Utrechtse vindt men 4 ha van dit 
tractaat. N° 236, f. 1-27 is afkomstig v/de t,.b,tr. k ar t.uá z e (Ine.: 
Religiosos virofratri Wilhelmo Vriman o r dá.n i.e Ca~thusiensis 
prope trajectum nepoti mea carissimo frater Johannes et con 
versus in Domino). 
Necrologie v/d Utrechtse Kartuizers. in Archief Aartsbisdom 
Utr~hi, 1952, dl LXXI~ p.117. 
Î2) W.H.J. WEALE, Hubert and John van Ev ck , Their life and 
~,S!~, London, 1908,-p; 59.- ' - 

----· 
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Q 2r Plaats van de Kartuis van Rooigem in de.Orde. -------------------------------------------- 
De kartuis .Y_gllis Regalis, in 1JJ4 door de Orde 

geinkorporeerd, was va.n die datum af onderworpen aan de voor 

schriften van de Orde: d.w.z. de Kartuizers van Rooigem moesten 

de statuten naleven en zich schikken naar de verordeningen van 

de generale kapittels die ieder jaar kott na PaBen gehouden 

werden in de Grand·e Chartreuse • ......----------· --·--· .- 
Het huis moest tevens om de twee·jaar onderwor 

pen worden aan een kloostervisitatie. 
De levenswijze van de Kartuizers was door Guigo 

vastgelegd in zijn Çqnsu~~in~~· Op het generaal kapittel van 

1259 werd een nieuwe verzameling van de kartuizersvoorschrif 

ten aangelegd. Deze had dezelfde geest van de Con~uetudines : -------·---- 
sommige punten werden echter klaarder of uitvoeriger ui teen- 

gezet. De verzameling werdde Statuta antigua genoemd. Op het 

voornoemd kapittel werd de Orde gereorganiseerd. Zo werd bij 

voorbeeld ieder huis verplicht een exemplaar te bezi ttcn van 

de consuetudin~~, geen enkele verandering mocht aan de tekst 

gebracht worden, de plaatsen die gecancelleerd werden, moesten 

worden hersteld en ieder schriklrnljaar moest deze tekst aan 

de gemeenschap worden voorgelezen (1). 
De .§tatuta anJ:i.9].§: werden in 1J68 aangevuld 

door de Statuta nova. 
Wij zullen nu de volgende punten onderzoeken: 

A. de verhouding van Vallis Regalis met Grande Chartreuse. 

We zullen nagaan in welke mate zij toezicht uitoefende op 

--------------------------------- 
(1). St~ Ant., II, c. 8. 

---- ---·- --------------------------- - - -- 



hot k Lo o stcrl ev on on rro Lk soort na.ntrcgclcn .er getroffen wer- 

den. Ook het o p t r-ed on van de visi tn to rem z a L hier besproken 

vro r-d en , füia.r zij in n aun van de Grrmdc Chartreuse ageerden. 

L. de verhouding ~un Vnllis ReRa.lis net QC untlcra kartuizen. 

In vre Lk e no..te Wo.G er kon takt tussen d o verschillcnclc kloo stor3? 

A. Vn.llis ltof;alis en. da Grande Chartreuse. -=========-==============-==== ======= 

Do z e verhoucling kunnen rro best afLe Ld.an uit do 

nkten van do Generale kapittels 0n uit do kloostcrYisita.tioa. 

Ieder jaar~ kort n~ P~ocn kTrnnen de bestuurders 

v an 8.lle huizen dor Qrclo, indien hot hun l:lOf{elijk wa.s , voor 

h o t goneranl ko.:pi ttel in de Grcnc'l.c Ohurtreuso bij 0011, Na a s b 

hen behoorden ook cle geprofeste nonniken v an de Gr~.::!o Ch~ 

treusc tot deze vergadering~ vclke de hooastc nacht in de Orde 

wus. No. de oponinrrsplechtigheden ucrdGn 8 deffinitoren ge- 

kozen die s uu on rio t de p r Lo r-cg en e r-ac L de leicling n.amen , Op d e 

derde en laatste k~pitteldua uierp de generaal zich ter narde 

OJ'J, ontheffin/3' uit zijn anb t te v r ag on , Alle an d o r-o prioren 

volgden zijn .voorb o o Ld , Het diffinitoriun kon de kloosterover 

sten wier ontslo.G' wo n a e Lá j k rre r û t~ooorcl"eolcl, vervangen, Eij 

hun thuisreis kragen de patroa capitulo.res charto.e nedc wo.o.rin 

cle overlijclcnsl)erichtim1 d o n Louvre o r ûo nn an t t c a in z ak o de ob;:. 

s er-van t ï.e. b iczonclcro 1.J ov o Lon., nnm,7ij z i ng on , lofr,rij zingen of 

VQrnuningen stonden opgetekend (1). 

In do tueoda plaats hechtte do Orde veel belang 
a ari d e k Lo o s t e nv La.i.'t a t ti e a , ])it is con bewijs v c,n oen n a urr 
-------------------------------- l 1 
( 1) H. J. J. SCHOLTEHS, Het Ro e r-no nü uo lm.rtu.izcrkonve.nt v ao r 
do l 5e ecuu, in Pub Li.cu t Lo a s clo la oociétó hi~:fëî;~-~ 
archéolo1üquc dnns 1 G Linb OllE.fi, 1951, dl LXXXVII, p. J. 99. 
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kontokt tussen de Orde on haar kloosters, On da tueo jaar werd 

een klooster 15evi:1i tccrcl cloor een visi to.t_o:r e n e cn co n vLs L te.tor; 

deze wnren tevens prior van con of 0,ndcr kartuis uit ûc pro- 
l T 

v i.n o i o , Het 1-::onvent v an Gent rcrnso.rtecrclo voor hot Westerse 

Schiono onder de Picordischcvrovincie. No dertiG jcnr tot do 

Rijnprovincie behoort te hebben ku~a het in 1411 onder hot Ge 

zag van de visit~toren der toon govornc Noord-Picordisohcpro 

vincie. In L+ 7 .'~ k:t?cee;- deze 11revincic d o norm v cn. T0utoniocho 

:provincie (1), Op hot e i.nd o v an d.o 150 eeuw -lJ eh.o o r d o n. tot ü o z o 

provincie de knrtuizen vo.n Hcrno9 DruGgc, Ki61, Zoclhon, Gent1 
Goraarclsborgon, GeoTtruidenbcrG1 B:ruG&;G(Donin.len) s Luik, 

Il t r e ch t , Ansterdo.n1 Ji:Ionnikhuizcn, ZiGrikzocs Il ru s e o L, 1 fl Ror 

toc;enbosch~ Do.Lf t , Knnpcn on Leuven (2). 
Welke .k o nk r c t e r,cgGvcns verschaffen ons do akten 

van cle generale kup i ttcls no p on n d e verhonc1ing v an .}'.QlliE_ 

Rega.lis Bot do Grnndc Chnrtr?use2 Eon eerste aegcvon clatocrt 

uit de tijd van do stichting, InBers5 ~oa.le hoger o.o.nBctoond 

noest de oprichting van eon nieuv knrtuis gocd~okoura worden 

door de Grnnèl.e Cha:r-trcuse. Do Orde stond Gr voor in clat hnnr 

stichtingen cle voo r e ch r-Lf' t en konden va lrrcn o p dri t zij t c r c ch t 
d.e naan van 1ta.rtuizcrs zouden d r ag on , Hot nn d z-uk wordt in clo 

Statuten gezegd dat geen onkel huis no.c opgononcn vordan voor 

aleer het oon prio:r on 12 nonniken kan o nd o rho ud on , d o n o d i.g o 

g eb o urr c n heeft on over vo Ldo cn d e inkonaton beschikt (3). 
Ee t gene.:rno._l knpittol van 1332 b es ch i.k t o zo dat vnlli:J R0go.li~ 

niet kon [;Cïnkor:poraorcl rro r d e n o nd a t hot cebouuen.konplcx nog 

v e r v cn voltooid vrn.s en h o t Lnko ncn nog niot kon volstaan (4)), 

Chroniquo do la ChC1.rtr·ouso cle lo. Cho.pe~lo do Hérinnes-lcz 
E.nghion, in, o d , cit,, 11. t1,lJ.. 
H.J,J. SCHOLTENS, Ilot lioormondso Kartuizcrokouvont voor 
de 15c ccuu1 in, o..];l. cit,, r, 198. 
St. Jfov,, II, cn:p. V1 3. 

·-1 cfr. :p. ') ,;- 

1 1 
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Toen het in 1334 officieël ingelijfd was onder 

hield het nauw kontakt roet de Grange_Chartreuse. Hiervan geven 

enkele beslissingen een voorbeeld. In 1336 trof het generaal 

kapittel een discip.linaire maatregel: de monniken hadden zich 

te ver buiten het klooster begeven in de tijd van de verkiezing. 

Die monniken en degene die in het klooster waren, werden var 

zoend roet de Orde, de verkiezing werd geannuleerd, er zou een 

nieuwe doorgaan en de monniken kregen een afstraffing (1). 
In 1338 werd de aanvraag van een novä.c.e om 

geprofest te worden, niet aanvaard (2). 11.ndere voorbeelden 

dateren uit de volgende eeuw. 

Een ander schrijven van 1447 gaf aan de monniken 

een lichte vermaning, Deze hadden hun on tevredenheid la ten 

blijken omdat hun prior Jakob Ruebs: als visitat~E van de 

Noord-Picardische provincie daar druk mee bezet was. Men gaf 

de kommuniteit de raad zich te schikken en te doen zoals de 

andere huizen wier prior visitator was en die er in berustten (J). 

(l)Charta capituli_generalis. anno lü.§., in A.G.C., ms. A-V, 
N° 247 a: 11Priori Vallis Regalis prope Gan d avum propter 
eo quod monachi dictae domus suae tempore elctionis suae 
erant fugitivi quia iverant extra domum nimis longe; propter 
quad cos fugitives fuisse declaranius cos ordini.et alios 
quitunc eraut in dicta domo et reddimus eis voces suas et 
postquam sibi providerent de pastors per electionem cano 
nicam tribus diebus faciant abstinerdias (pasetur) ab ordine 
institutas et septem in capitulo recipient disciplinas11• 

(2)Cha!J:a caEitu1.i,_~21:ali~, anno lJJ~, in A~G.C., ms -A-V, 
N° 247 a: 11Petito Prioris Vallis Regalis prope Gandavum de 
facicada professione cuidam noui tio infra annum minime 
exaudi tur 11• 

(J)Charta capittli_generalis, anno 1447, A.K.C.: nEt capitu- 
lum generale per priorem Domus Vallis_Begalis prope Ganda- 
vum melius informatum super scriptis in Carta anni praete- 
riti commendat tranquillitatem convertualium eiusdem domus, 
momentes eos, uy in conformatione intentionis dicti capituli 
preseverent et practicam co.nsicrielem alianum provincia:rum 
considerent, quae pacifice et quiete labores suorum visitarorum 
linusque portarunt sine q u e r-e La s " 
x: et vocibus caruisse et reconcilianius 
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Een schrijven van 1474 r.esliste, dat: de prior geen ontslag 

kreeg en dat er moest voor gezorgd worden~ dat de observantie 

ba~or werd, dan ze tot nog toe geweest was (1). Het ging hier 

om prior Willem van Halewijn die ontslag h z.d a an g e vr aa g d , An 

dere maatregelen waren van meer algemene aard: in 1431 werd aan 

de priors van gans de provincie verboden om in Antwerpen na.ar 

de markt te gaan dat kon beter een reddiet of een convers 

broeder doen (2). 
Het volgend jaar besliste het generaal kapittel 

dat alle huizen van de Duitse~,Rijn-~Saksische~0 en Noord 

Picardische provincie er maar 1 procurator mochten op na- 

houden en alle koncessies die gegeven wa.ren om er meer te hebben 

werden teruggetrokken (3). 

-----------------------~-------- 
C 1) .Qhar :!:~fil'Lt~i gen~~1"t~ .. ~~~E:2fl..-1.!±,1gr.·~~i-tL.A.:,1L& ·: "q uia 
in provinciis Alemaniae Superioris et J!lc!!:.EX.i..2E"t~~ Rh enä , 
Saxoniaer et Picardiae Remotioris nulla Domus habet duos procu 
ra t.o r e s , paucis domibus exceptis, vo Lun x» et o r-d Ln amu s O propter 
majorem domorum uniformitatem. quatenus singulae domus dicta 
rum provinciarum sint contentae unica procuratore et licentias 
super hoc concessas revocamus". 
( 2) fÈ_g!.!:!L.2~Pi t uli_g_§t2mhL~!22.!!_.+~z4 _ .. _t..!l_!.::..~.:-.f. : 11 Priori 
Domus Vallis Regalis non fit misericord~a~ sed provideatur 
Domni quod in ea sit melior observantia quam hactenus fuit11

• 

(3) Charta ca~li generalis anno 1431, in A,LC.; 0Injun~ 
ginus prioribus provinciae Picardiae Remotioris ne véniant ad 
nundinas Antwerpiensis pro negotiis q u a e reddi t.um v e L conver 
sum possunt e~edirin. 
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Deze enkele voorbeelden illustreren wèl dat de 

·.1r~g~_QhartE~~ op de hoogte was van het inwendig leven 

van haar kloosters, dat zij het laatste woord had om te be 

slissen wie waardig was opgenomen te worden in de kartuizer- 

. orde en dat zij naging in welke mate haar kloosters de statu 

ten volgden. Bij de minste afwijking trof zij maatregelen. 

Dit toezicht en de samenwerking werd in de tweede 

plaats mogelijk gemaakt door de visitaies. Hier volgen enkele 

voorbeelden: 
Een eerste visitatie dateerde van 10 juli 1346: 

de priors van Brugge en Geraardsbergen stemden er in toe dat 

.Y.2..ll.i.~~gali,2 goederen in cijns uitgaf. De prior mocht er 

immers zelf niet over beslissen de inkomsten ware zijn kloos 

ter buiten een bepaalde grens te verbogen. Na een visitatie 

en een overeeflkanst met de visitators macht de prior de twaalf 

gemeten land die hij in de parochie van Houtene~se bezat voor 

een eeuwige kapellanij, in cijns uitgeven voor een jaarlijkse 

rente van 12 pond parisis (l)o 
Bij de kloostervisitaie van 1350 moesten de 

priors van Brugge e.n van Antwerpen tussen komen in het geschil 

dat gerezen was tussen de kartuizers van Gent en de weduwe van 

Willem van Vaernewije. De nadruk werd erop gelegd dat zij moest 

vergolden worden van haar rechten (2). 

-------------------------------- 
(1) Cart., f. CCXX, in R A.G., 11° B 1288: 11Vallis Gratie iuxtra 
brugäsët Silve Sancti Martini iuxtra Geraldi montem cartusien 
sis o r dti.n á.s priores ••• per licentiarn veneràbïlis patris· domni 
prioris Cartusie ••• super tradi tione 12 mensuarum terre q ua s 
prior in parochia de houteneisen cbro perpetua capellania tenent 
et possident pro duodecim libris par, annis et perpetuis red- 
di tibus 11• 
(2) Charter in R • .I\.G., Fonds Kartu,i~~!~: 11fratres Vallis Gratie 
iuxtra Brugensen et Sancta Katerine iuxtra Antwerpi am cartu 
cassasia ordinis domorum priores capituli generalis instance po 
testate p ö s s e s s á on e s quos communes iam te-nent cum tepara .r e.Là.c t.a 
domni Guilhel111i dicti de Vaernewije11

• 
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In 1369 werden zoals hoger gezegd de te!~inl 

r2ossession~ vastgelegd door .de priors van .Y111,:bis_Q.:iz_gi:,i~ en 

van Fontis Nostre. Aan deze beslissing h oc h t t en de prior 

generaal van de Orde en de d'efini toren hun goedkeuring (1). 

Toen .Y.!tlli~_]2galiE onder de Rijnprovincie ressoteerdc werden 

de J:~!!!.iEi nogmaals onder zocht. Het generaal kapittel van Sei tz 

bad aan de prior va.n de Keulse kartuis de opdracht gegeven 

het kouvent te visiteren. In januari 1401 keurde de prior 

van St. Barbara de vroeger vastgestelde termini goed (2). 
Zoals we reeds aanhaalden kende· de Orde ook een krisistijd: 

nl gedurende re t Westerse Sc hû ama , De instelling van het houden 

van generale kapi ttsls en kloostervisi ta ties bleef bestaan. 

In 1380 was men op het generaal kap~ttel tot 

geen akkoord gekomen betreffende de partij die de Orde zou 

volgen. De .E.?-.J:reE.,_ capi tu:.§1res hadden een voorstel gedaan dat 

iedere prior met zijn konvent ten aanzien <an de obedientie 

de partij zou volgen van de bisschop van het betrokken dio 

cees. Dit voorstel bracht geen oplossing. De Clementijnen 

~---------------~--------------- 
(1) Charter in R.A.G., Fonds Kartuizers: nPriores Vallis Gratie 
iuxtra Brugas et Fontis-Nostreo•• auctoritate capituli et domÛs 
carthusie visitatores generales provincie picardie ••• pro pos 
sessionibus acquerendi ••• 11 

Charter in R.A.G., Fonds Kartuizers: "Prior Carthusie ceterique 
deffinitores capituligeneräïs':7:-ïandanius~ ratificamus et 
confirmamus ••• 11 

(2) Gharter,in R.A.G., Fonds Kartuizers: "Pr ä.o r domus Sancte 
Barbare in colonia ordinesc;;tbsiénsis visitator •• , auctori 
tate capituli generalis,~• priori et conventui domus Vallis 
Regalis in visitatione domus vestra te minos bonorum redditum 
et possessionem per visitarores olim assignatos et per capitu 
lum generale postea confirmatos,o. assigno ••• 11• 

__________________ ,,_ - - - - - . 
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di.e in de neerclerheid i:;uron, h i o Ld o n vast a an hun ,ümunrijZ© 

en d o gcnoro.àl der Orde, Guilln.uf:lo de Rayn o.L vcrkl::i.a.rcl0 te 

s t a au de ,3ijue v an r,nun ClcEJ.cns, De aunb ang o rs v an d e p au s 

van Ilorae verlieten hot conarnnl k~pittol, 7~n dn.n af bleef 

do G r an clc Ch n.r t r o u e e hot r:i.iclclcn:;;runt van d o Kn r t u L zcrs di o 
r,10.U de p au o van AViGnon uehoorza.auclcn: d.a t rra r-on vo o nn an o La jk 
d o Fra.nsc en Sp n an a c k Lo o a t n r s , })o K::i..rtu_izoro in Duitsland 

en oldora cvonvel kozen partij voor da raua vnn Rono, en 

h.a d d on geznnolijk eon o i g en Generno.l gekozen d i o o o r e+ zo--· 

teldo in ItnliH rannr sedert 1391 in hot klooster van Seitz 
~ in St:Lernq.rkcn tussen Lad.b u ch en Jforinbu:rg. Zolang d o schei 

ding d uu r d e , h ad d.it ko uv e n b ten OJ:1Zichte v an zijn onderhorige 

ko.rtuizen, dezelfde rechten nle hot klooster bij Gronoble 

steeds in heel ~o Orde had, D0 Nederlandse kloootors reosor 

tocrden o nü e-r- 0ioitz- ~1). 

In Gent unrcn er co. 1390 heel unt ougororreldhedon 

geveest, ])e invonors vun de stad 170.ren t r-o uw gebleven a.an de 
paus v an Rora e , Hn d o do o d van Urbanus wei·d de le:3'é1.o.t van p au s 

Donifa.tius IX er net voel entoesio.sao ontvangen, Toen deze 

nuntius door de officieren van de h er-t-o g wo r d gcc1rresteercl in 

o.p r LL 1390 vc ro o r-e auk+o dit g:rote o p e ch ud.d i ng , In jl'.,_11.U!J.ri 

1392 rrerd zelf voor oen o p s t and 0cvreerid, Toen de abt van 

Bzrud e Lo o , een van de vo o nnc an s b a lJrbn.nistenr ClG1:1entijn wercl1 
was dit een auk s e s voor de h e r t o r, , lfoohtnnii L Le e f de bevolking 

RooDBffezind (2) evenals Vullis Hoge.lis (3). Bier uerd zelfs een 

no n n Lk a.l.a hosp~ o p g en o n an die uit zijn klooster negc;egnun uas 

o udrrt het cle jrau a .vn,n Avignon 5eh:)orzèu···. 1ms ( 4). 
- -- --- . ----- ------------ ------- 
(1) C L~ COUTEULX, op. Dit., dl VI, p. 248-4). 
(2) v. F1ns, ~toirc ~Gn.n,:!, Bz-u s o e L, 1913, 11. 106. 
(3) C, LE cou~~EULX-f,r OP, cit,5 cll VI. p. 4B9-,i9o. 
(llr) Chronq f, 125 t in lC,D,13,1 N° 4,051-66:11 quo teJJ}JOTG scheG 
n a t i n fuit qu i d o,n hospes uon a chu s qui 1JróJ:lter s cha snn nolens 
stnre sub obedientin nltorius DnDe scilicet Avinionis nd Do- 
nun i s t am vcni t 11• 

- 



l53 

Dit feit ons door de kroniek verhaald, is vol 

strekt aan te nemen. Immers wegens de verdeeldheid van de Ficar 

dische provincie tijdena het Schisma had het Urbanistisch ge 

neraal kapittel van Seitz in 1388 aan twee prioren uit de 

naburige ,E,!:.2V; ncia Al2E!fHli~e i~~!i.§., namelijk van Monnik 

huizen en van Ge.ertruidenberg opgedragen om de Urbaristisch 

gezinde huizen in de provi~ig_Ei~ardi~ te visiteren. Ook 

in de volgende jaren schijnen deze 2 prioren daarmede lbelast 

te zijn gebleven. Hun werd in 1392 door de pat_E~s caJ2iill§;~.§. 

bevolen zorg te dragen voor de monniken en broeders die wegens 

hun Urbanistische gezindheid moesten uitwijken 11.1t die kloos 
ters van de Picardische proTincie, w~lke de paus van Avignon 

ontvingen. Tevens ontvingen de Duitse prioren de opdracht 

deze uitgewekenen welwillend te ontvangen. Vele kartuizers 

hebben in de negentig jaren der veertiende eeuw aldus uit 

verschillende huizen in Henegouwen en Vlaanderen en ook uit 

Antwerpen tijdelijk een toevlucht gezocht in andere kloos- 

ters in en buiten de Picardische provincie (1). 
Voor de duur van het Schisma kwam het klooster 

van Rooigem evenals dat van Zelem, van Brugge er. van Luik bij 

de Rijnprovincie (2). 
Zoals hoger gezegd diende de Eri~!~ van die 

kartuizen naar Seitz te reizen voor de generale kapittels. Hun 

-------------------------------- 
(1) 

(2) 

R.J .J. SCHOLTENS, Kartuizer klooster bu,1.!:~~.)lgg~,in 
Handelingen van de société d1Emulation van Brugge, l940- 
46-;-d1 LXXXIII, p.-163. ------------ 
c. LE COUTEULX, .2.E.!.-.211•, dl VII, p. 112. 
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kloosters werden gevisiteerd door de _yis.itatores van de Rijn 

provincie. Er is ons maar 1 visitatie gekend uit de tijd na 

melijk die van januari 1401. 
Deze verdeeldheid heeft de Kartuizerorde gedu 

rende 30 jaar in 2 kampen verdeeld: een Clemen ti j.ns en een 

Urbanistisch. Het kloostèr van Rooigem stond steeds aan de 

zijde van de ·urbanisten. 

- Wij hebben gezien dat de generale kapittels en de klooster 

visitaties toe.zicht ui toef ende over de naleving van de- Orde 

statuten, De akten van de generale kapittels lichtten ons 

vooral in over de moeilijkheden die er waren in het klooster 

leven zelf en over de monniken. De visitaties die wij bestu~ 

deerd hebben handelen over materiële aangelegenheden: het 

vastleggen van de te!.!!!1,nt en de toelating om goederen in cijns 

uit te g even • 

B, Vallis=Regalis=eri=de=andere=kartuizen. 

In de eerste jaren van h~ar bestaan had de kar 

tuis van Rooigem met die van Brugge namelijk met Yal:li~a t,i~ 

veel kontakt. 
Haar eerste prior en eerste monniken waren im- 

mers van het Brugse konvent afkomstig. Zoa~we in het le hoofd 

stuk gezien hebben was er enig verband te leggen tussen beiden. 

Symon Willebaert en Lodewijk van Nevers hadden 

immers met Vallis Gratie onderhandeld nopens de nieuwe stich- ___ .-;11.....,._ 
ting in Gent (1). 

-------------------------------- 
(1) zie hoger P• )'1 
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Vele aonnikcn!vnn Rooigou waren ook in Brugrre ac 
profeot en uaron Druggclingcn van ~cboortc. Do prior vnn 

Brugge fungeerde c1rio n aa L n.Ls visitator in Gent. Dit klooster 

een tiental jnren voor dot V[\n Gent gesticht actuigije van een 

Grote levenskracht (1). 
In l.].17 sluit zijn p r i.o r ThoodoricuG Drune een 

golJe<l.sgeneenschn11 uet de :vrior en het konvcnt van Vnllio Regn 

liG (2). Zo 1n o v o r oonko m e t '.7nû vo o r-n an e Läj k gericht o~.., de 

overletonon vnn do gcnssocioirdc kloosters. Een dergelijke 

a a eo c Lu t i e i'FO.fl reeds vrocger1 n nn e La j k au 1377 tot s t an.û geko. 

non tussen Jakob v rm Id o d e k e.r-k e on Jnn v an dor Stookt, res 

Dektiovelijk prior vnn Ilerne en van Gent ( 3). Tussen deze twee 

kloosters b Le e f er later ook .ko n t ak t b e sb a an . Zo L ó La.n d d a 

Syn~u vun d o r Schuorcn 1:1.et 2 p r-o f o s s L v an Herne vra.a r-o n d o r 

Gospar vonder Stoet en l profes van Scheut in Delft on do 

grondslagon te ler{g-en van een n i.cu rr o 1rnclorzetting. In l.').80 

VGrd Synon van dor Schueren overgepln~tot naar Gont en nnn 

G~spn~ van der Stoot zijn pla.uts in. Nn 2 jour voruissclde hij 

die funktic net d ie v an Herne, het huis zijner 11rofcssic. De 

priors van 1Jonnikhuizen en Gent h cb b an n.l o visitn.tores deze 

keuze bekrachtigd (4,, In 1428 varen de prioren van Gent en 

v an het Kiel bij Antï10rpen~ in Ansterdnïu on er ine;evolge de 

statuten der Orèl.o de tcrriini van het k Lo o s b e r to b ep aLcn , In 
1181 was er in datzelfde konvent nisnoegen ovor het beleid der 

visi ta toros l)i t lJ otrof cle prior van Monnikbuiz o n , Gerrit 

Spronck en de prio~ van Gent, Synon van der Schueren (5). 
------------------------------- 
(1) H,J,J. SCHOM;EUS, HetJ<kartuizerklooster dn.l van Graciel1 
bµiten Brug,i°G, in H(l.ndelin~·en van société cl1énula.tion van 
BruE.tiQ, 1940-46, dl LXXXIII, p, 1;6. 
( 2) Charter in RIJKSÄRClHEF TIRUGGE, Fontl,s Ko.rtuizer ! " ••• 
donino Theodorioo 'b r-un o t o t Lo quo 09nvenb.ü clonus vn.l La a gra 
tie inzita ]Jrue;·is orêl.inis nostri cc r-t hu n i.e n s i a , .. frater Gosrrinus 
de becka yrior totius~uo convontus donun vnllis reCTalis,,. o.s 
so c Ln t Lo n an inter ûo no s no s t r-L ordinis", 
(3) Chronigue de 111 Chartreuse d e La Cho.pello à Hé:rinnos-lcz- 
Engh~cn, in ~ei t. ~ Il. 35. · 
C 4)SCHOL'1'ENS~ l.ii,i clra;.;c tot de {{cs-chicdenis van het voornnlige 
Ku-rt1üzcrkloooter l:mi ton Delft, in Dijd_!'.urten BisdoD Hr.i.arlon. · 
1932, cll XLIX, :p. 337 
( 5) R. J. J. SCHOLTJfäS, fü:iJ_ voorno.li,·,:e Kar tui z oz-k Lo o ster to ll.JJ.~~ 
dan, in Haarlemse bijdraf;;or., 1937, dl LIV, p. /r6(50. 



Eon p r-o f c s VD..n Gent, .Io h arrn e s Hchullincku ua.o 

c1c gronclle1~gcr van een n i.auv klooster. In L1.B6 kreeg hij (lc 

o p d.z-a ch t al ll rector cle (p'.·ontlslnG te 1 em;cn voor een kartuis 

in Leuven. _;Q_s .;risi tata~ o t e Ld en hen 2 mo nn Lk e n tor 1J eschik 

kine. In d e r;-roots~G o.r-no e de v i.ng on zij to Lauv on D.et de uit 

vo e r i.n g vn.n b un o p d rn.cn t c an , In 1,i94 uer.il hij v an het recto- 

rnut onthevcü en stieri in 1495 in Gent(l). 

1lij e;c1Jrcl.-: aan n ad o r o inliobtinc::{en kunnen rrij 

ons niet uitsrrekcn no?ene do verhouding van Vnllis Ro~olis 

1:10t andere kloosters. I1nkGl over het ko n t ak t not J.:o.llis G-ro.ti0 

in de st~chtinfiSperiode zijn uo voldoende incelicht, 

De gebodsnsuoci~tioe net dit kloosto~ in 1417 
en n~t Herne en 1377 afaeslotoh Tiijzon OD eon GOGdo verhou 

~ing en OD oen scnenucrkint. 

Ook tegenover de o.ndore kloosters van de Ordc- 

i1rovincie no o t Ynllis Regulio zo rrohanél.old. h cb b o n ] 

\.Tij kunnen ons hier niet ten vo LLc over uit 
sp r ok on , 

Dit dorde hoofdstuk hocÎt onkelo zo.kon gezegd 

o v o r do h e rro n e.r s vun Ko n.i ng ada L en c10 oreunisntio v an de 
K0,rtuizerorde, 

Hot rru s du Lû e Ld j k d a t a.an do 1:;ro11dslng van die g-o 

mo en a c ha p u o statute1.L!,o.gen d i o n au vg o s s t tre r d o n n ag e vo Lg d , 
Do biogro.Îischo gegevens ovor do officinlea 

volgen b o k no p t in oen lijst~ da. to. van hun funk tie} h c rkon.s t , 
------------------------------- 
(1) H.J.J. SCHOL~ENS, Bijdro.~e tot do geschiodenio van het voor 
ualige IC;:,,i·hüzorklooster b u i t e n :Delft, ·in Archiof uu r t ab Ls do n 
Ut_Eoch_1_. 19;2, dl LïTI1 Il, 40-41, 
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k Lo o a t o r v an p ro f e s s ä.e , vroegere on loter funktic z u LLe n un.nch~ 

cluid wo r-d e n , Over d a n n d e r-a b e rro n e r u : ko o rrao nn i k o n, en convers 

b r o edo:rs gevon ue ~oen lij sten do..o.:r c1e in) ichtin{3'Gn1 vo o r nnrao-, 

lijk door Piet~r van Axel uiterst schouro zijn, 

In hot tueedo pun t over de 1ünntn v an Vnllis 

Rcr.:-ali s in de Ord,~ hebben rr e a ang o'bo o n d d a t v.11 o verordeningen 

v an de Grande Chartreuse werden armiehoo rel en ui tgevo crd, 

-:-:-:-:-:-:- -:-:-:- 
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J3E SLUI11'. 

In c1i t pro of schrift h cub on ,7ij ge:rioogd enkele 

n ap ck t en v an clo geschiedenis ven d c kn:r-tuis van Ro o Lg ora toe 

to lichten. 
wij b e b b e n u oh t c r-o e nvo Lg en e e o n ui toonzctti11c e;e:- 

govon v an d c s t i ch t Lng , de na t c r i ö Lo ui tl)oin1 en d o rio nn i.k o n 

vo.n Koningsc1nl. 
Het .is g--oblckcn è!.at de g-roto lijnen pa.ro.llcl lio- 

11011 not ,10,t er zich vo o r-d e o rl in e.n d o r e kurtuizon uit d.i o tijd. 

Hot klooster Genoot &odurona.o clo c e r-e t e j11.ren van. zijn b o s t ann 
de synpo.. thic en d o Gteun v an de granf v an Ylue.nél.er.cn on v a.n 

e n k o Lc G'Oe8telijken. Dan.k zij hot o p t r-ed on van weldooners9 

vooral rond 1350,ko~ het de bn.sis legGen voor do ontnikkoling 

v an h o t k Lo o ot erdonoin, In die ~i;hbou,r h cb b en uij vorschill en 

d.e f a s en o n d o rs c h o Ld e n net o Lk hun eigen k e nme r-k on , IlierlJ ij 

was het steeds duidelijk dat de Drior 3ijn nanuocht vestigde 

OD onroerende gooàeren die geleGon uoron in RooiGon of in 

de or:tgcving, Verder d an 10 Bijl uercl geen en.kol goecl nnngo 

kocht. Dank zij de organioatiogoest en het boloid van de 

-priores Jakob ·1.uolJs en Sy no n vnn d a r Schuoron k e n û e het clo 
noin een aanzienlijke uitbrcidinc, 

Ovc2 de bowonor~ vnn Koningsdnl uordon we nanr 

e ch au r-s ingelicht. Enkele a b arid cn uit oen ,:i,da'.Ll.'ij:: :~csl·::i.cbt 
Vijf gekende figuren h.a d d cn. uni v c r-a i. -tnire studies [{Cdao.n. 

De nc e e t on ,10.ren af ko n s t i.g uit do Ordoprovincie. De bedrij 

vighoicl v an do 11rior en de nr o cu r a t.o r- k en d cn YTij or hot nato 
rieël v Lak tcr,;,ijl en Ic o Lo rio nn Lk e n gokeni.l vorc1cn o..lfJ auteur 

0 f ko p.l L Gt • 
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Evenals de JJTiores van de andere ko,rtuizen reisd0 

de prio~ v an Il o o Lg o n nua r de Grnnde Chnrtreu,se on e r de ve- 
. ---- 

rordeningen en de u e e Li s e Lng cn to aanho r e n . Tevens wo r d het 

lcloo ster on cle twee junr gevisi tecrcl, \7o,nrbij nc,o..trccrcl en 
van nnteri~le aard werden gcnonon. 

In deze drie b0hnndelde nsrokton hcbbon wij 

oi;ecds d o a nrae nwo r-k i.ng net d o Grande Ch.a:r.tr{';u,s..., gezien, Wij 

hopen dnn do.t deze toelichtingen over de k o r t u i.a "Ko n i n g e d a L!' 

een kleine bijdrage zulle~ ~ijn voor de geochicdenis vnn de 

Knrtuizerortle, 
Al zijn so nrri.g o p un t en niet v o Ll o d Lg o pg e h e L>- 

derd kunnen tro r û e n , l~:i_j (;'el)rGk c e,n gegevens toch clenken uij 

dat zij ons een stny, verder gebracht hebben in de Knrtuizer 

gcschiedenis. 

-:-:-:-:-:-~-:-:-:-:-:~:-:- 
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