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De Kartuizers in Tubbergen 

TOEN IK EENjaar of zes was , zo herinn er ik mij , ontsto nd in het dorp en in de 
parochie Tubbergen op zeker moment een geheimzinnige en vreemde euforie: 
"De Kartuizers komen" . Wat dat was wist ik niet, maar mijn vade r kon mij uit
leggen dat dit monniken waren en dat ze ee n groot stuk grand hadd en gekocht, 
de "Monnikenbraak", dat nog niet zo lang ge lede n va n mijn grootvader 
geweest was (Kotman in FJeringen). Deze had het op zij n be urt verworven in 
de grote veiling van 1916, waarbij nagenoeg het ge he le boe rderije nbezit van 
Herinckhave werd geveild. Op de Monnikenbraak zo u ee n kartuizerklooster 
verrijzen. Af en toe werd er voor gecollecteerd in de kerk , maar verder zag of 
hoorde men van dit geheimzinnige project niet s . Ook op de Monnikenbraak 
gebeurde niets. Totdat in het midden van de jaren zeventig het gebi ed plotse
ling verkocht bleek aan een aannemer, die er al snel blijk van gaf met de 
Monnikenbraak slechts zeer profane docleinden na te streven. Wat was er in 
die vijfentwintig jaren daarvoor nu precies gebeurd? 

Initiatief mr. Scholtens 
Het project om een kartuizerklooster op de Monnikenbraak te stichten was geen 
initiatief van de kartuizerorde zelf, maar van de gra te Nede rlandse kart u izer
vorser, mr. H J J. Scholtens (1895-1978), in leven -door de Duit se bevelhebber 
in 1942 afgezette- burgerneester van -laatstelijk- Beverwijk . Deze stille en in 
zichzelf gekeerde, erudiete man heeft zich gedurcndc zij n hele !even bezig 
gehouden met de kartuizerorde en de kartui zerspiri tualit eit en -liturg ie . Reeds 
op 28-jarige leeftijd (1923) schreef hij een boek over de Kartui zers . Hierin uit 
hij reeds het verlangen dat de Kartuizers zich weer in Nede rland zullen vesti
gen. Pieter van del' Meer de Walcheren , vond in dit bock zijn inspiratie voar zij n 
bekende boekje "Het Witte Paradijs" (eerste druk : Utrec ht 1929). In 1945 dan 
werd mr. Scholtens de initiatiefnemer tot opri chting van ee n Stichting , wel ke de 
voorstanders van hervestiging van de Kartui zers in Nederland bijeen zou bren
gen. Deze Stichting werd vervolgens opge richt op 7 september 1946 en 
genoemd naar Dionysius de Kartuizer, de beroemde midd eleeuwse Roermond
se Kartuizer en geleerde Dionysius van Rickel ( 1403- 147 1) . Het eerste bestuur 
bestond, naast haar voorzittcr mr. HJJ. Scholtens, uit Pater A. Timmers SJ., 
mr. J .W.M. Jurgens, industrieel te Wassenaar, mr. J.J. van Wessern, notari s te 
Sittard en A.W.G.M. Wiegerink , deken van Utrecht. De stichting stelde zich ten 
doe I gelden te verzamelen en middelen aan te wenden voor de bouw van een 
"Chartreuse" in Nederland. Het woord "c ha rtre use" is a tge le id van de naam 
van de bakermat van de orde del' Kartui zers , la G rande Ch artreuse, het onher
bergzame massief bij Grenoble waar in 1084 ee n klooster werd gesticht door de 
heilige Bruno met enige gezellen, die een streng leven van boete en gebed in 
volstrekte eenzaamheid wilden gaan leiden. 



De Monnikenbraak
 
Stilte en eenzaa mheid zijn voor Kartuizers essentiele voorwaarden voor hun
 
kluizenaarsbestaan . Om ook een Chartreuse (kartuize) in Ned erl and te stich

ten, moest men een terrein vinden dat een ware "Solitude" is, een eenza am ,
 
afgelegen terrein . Aileen daar kan het kartuizerleven gedijen.
 
Via een tip van zij n broer, die burgemeester wa s in de gemee nte Weerselo,
 
werd mr. Scholtens gea ttendee rd op het land goed "de Monnikenb raak ",
 
bestaande uit circa 21 ha woeste grond , hakhout , heide, etc . en bezaaid met
 
oude germaanse grafhe uvels.
 

Tot dit land goed beh oorde ee n boerderijtje "Stokkelaar" J) van onge vee r 9 ha
 
wei- en bouwland , ge lege n terzijde van het bosgebi ed . Lan gs het land goed liep
 
de Monnikenbraakweg . Voort s stond er op het terrein een zom erhuisje van de
 
familie Ter Kuile , de bekend e Twentse rechtshistoricus ."
 

Voor het overi ge was het terrein behoorlijk afgelegen. Naar het oordeel van het
 
stichtingsbestuur lag het terrein eenzaam genoeg om in aanmerking te komen
 
voor de stichting van een kartuizerklooster. Er werd daarom contac t opgeno 

men met de Prior-generaal van de kartuizerorde , met het ver zoek na te gaa n of
 
dit ook naar het oordeel van de kartuizerorde het geval was . Aanstonds kwa

men Dom Bernard Chastenet de Gery , procurator van de Grande Chartreuse en
 
Dom Michel d 'Albadie d ' Arras. uit Valsainte tot dat doel herwaart s . Hun
 
bevindingen luidden onv erdeeld gunstig . Ook de Prior van het kartui zerkloos

tel' te Calci (It.) , waar inmiddels een zuiver Nederlandse kloo stergemeente
 
gevormd was, waarvan het de bedoeling was dat daarvan leden zich ook op de
 
Monninkenbraak zoud en vestigen , beoordeelde het terrein gunstig . Er werd
 
meteen contact opgenomen met de gemeente Tubbergen . Aldus werd op 24
 
juni 1951 , op de feestdag van Sint Jan de Doper, de bijzondere patroon van de
 
kartuizerorde en tevens de dag waarop in 1084 de orde gesticht was, de eigen 

dom van het terrein overgedragen aan de stichting Dionysius de Kartuizer. De
 
koopprij s bedroeg f 40 .000, -- . Van de overdracht werd een fee stelijke ge beur

teni s gemaakt. Zij vond ten overstaan van de notaris, J.F. Staverman . plaats op
 
het gemeentehuis in tegenwoordigheid van de Commissari s der Koningin va n
 
Overijssel, de heer (en mevrouw) De van der Schueren , burgem eester en
 
wethouders van Tubbergen , de deken van Almelo , vertegenwoordigers van de
 
pel's en van heel "Katholiek Twent e" . Alles leek erop dat de basis ge legd was
 
voor de vestiging van een kloo ster dichtbij de plaats waar in de midd eleeuwen
 
het klooster van Albergen had ges taan en waaraan de naarn Monnikenbraak
 
nog herinnerde. Men ging enthousiast aan het werk om een architect te vinden
 
die het te stichten complex kon ontwerpen . De keuze viel op architect Valk ,
 
dezelfde die ook het gemeentehuis van Tubbergen had ontworpen. Pater A.
 
Timmers 5.1., bestuurslid sedert de oprichring , vervulde intu ssen vele spreek 

beurten in het land om belangstelling voor het kartuizerleven te wekken ,
 
terwijl het bestuur voorts ijverig fond sen verzamelde om de bouwkosten te
 
kunnen opbrengen. Daartoe werd onder andere een halfjaarlijks bull etin
 
"0 'Boniras" uitgegeven en werden plaatselijke werkcomites opgericht. Men
 
hield intu ssen contact met Cal ci om de band met de orde en de daar geves tig

de Ka rtuizers te onderhouden .
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De droom vervliegt 
Toen men vanwege de orde een tweede maal het terrein bezocht , werden er 
enige twijfels ge uit over de gesc hiktheid . Men had oo k bezwaar tegen de 
lawaaiige motorraces in de directe omgeving en tenslott e stuitte de open baar
heid van de Monnikenbraakweg op bezwaren. Hierop besloot de ge meente 
Tubbergen op 19 augustus 1960 , op aandringen van het bestuur van de stich
ting , vervall en stukken weg -nog eigendom van de gernee nte- aan de stichting 
over te dragen . Tevens zegde de burgemeester toe te zullen bevord eren dat de 
Monnikenbraakw eg aan het openbaar verkeer 7.0 U worden onttrokken. In 1961 
moest het stichtingsbestuur vervolgens ondervinden dat de sinds 1946 ge ves 
tigde Nederland se cornmuniteit te CaJci moest worden ontbonden. Het con
vent , dat althans -gedeeltelijk- bedoeld was om naar Nederland te verhuizen , 
beantwoordde niet aan de verwachtingen . Er waren nog maar vier geprofeste 
monni ken uit voortgekomen en in het geheel geen lekebroeders . De bewoners 
van Ca Jci werden over de verschillende huizen in Europa verspreid. 
Hoewel dit een tegen slag was , gaf het stichtingsbes tuur de moed niet op. 
Weelcrom op 29 juni , nu van het jaar 1966 , werde n door de stichting van Jhr. 
Mr. E.J.B .M. von Bonninghau scn , toen nog eigen aar van Herinckhave , ma ar 
die verrne ld wordt als land- en bosbouw er , aanligge nde percelen gra nd 
gekocht, samen groot 11.73 .00 ha. De koopsorn bedro eg f 180.000,-- . Het 
bestuur bestond intuss en uit de heren Jhr. mr, elr. O.F.A.H. van Nispen tot 
Pannerd en , cornmi ssari s del' Koningin in Overijsse l, H . Deurvorst , werkzaam 
bij de Academische Raad te Wassenaar , rnr. H.J..J. van den Biesen , (late r) 
President van de Rechtbank te Alrnelo , Pater A. Timmers S .J., A.G .W.M. 
Wiegerink, Deken van Utrecht en G.B.P. Kolcnbrand cr, burgcm ccstcr van 
Tubbergen . 

Gro ot was de verr assin g bij het be stuur toen het enige jaren late r reed s moest 
ervaren dat het Generaal-Kapittel van de orde in zijn zitting in april 1971 
besloten bleek te heb
ben definiti ef af te 
zien van een her
nieuwde vestiging 
van Kartuizcrs in 
Nederland en geen 
gebruik te maken van 
de reeds door de 
stiehting getroffen 
voorzi enin gen. De ze 
besli ssing werd in een 
per soonlijk onder
houd van de Prior
generaa l der Orde met 
de voorzitter en secre
taris van de stichting 
meegedecld en beve s
tigd bij brief van 6 
oktober 1971 , de Boerderij 'Stokkelaar ', archie! H. Hagens 

11 ? 



sterfdag van de heilige Bruno 
(1101 ). Hi ermee kwarn aan de 
droom van mr. Sch olten s en 
zij n vrienden een tel eurstell end 
einde. Vijftig jaren van zijn 
lev en had rnr. Scholten s 
ge ij verd voor de reali sering van 
zijn droom. Maar er was ge en 
andere mogelijkheid dan in 
1972 te besluiten de stichting 
te o ntbinde n , de bezittingen te 
verkopen en de uitgifte van 
het peri odiek " 0 ' Bonitas" te 
stak en. Het laatste nummer (44) 

Kartuizer monnik , houtsnede Ioep Nicolas in verscheen in het voo rjaar van 
boek mr . HJ.l. Scho ltens L972. 

De Iiquidatie 
De eerste zorg van het bestuur was om de vel e begunsti ger s, die in de lo op van 
de jaren bijd ragen hadden ge sch onken , in de ge legenhe id te s te lle n aan deze 
bijd ragen een andere bestemming te geven . Vervolgens heeft men veeLrnoeit e 
ge daan om het ge p lande bouwte rrein te ve rkope n . Dit lukt in 1975 voor een 
netto koopsom van f 324 .374, --. De kop er was een aannemer uit Fleringen . 
Ten slotte rnoest worden overgegaan tot uitkering van de resterende middelen . 
Van het op 3 Ldecember 1971 aa nwezige verrnoge n van f 578.500 ,-- werd 
f 200 .000 ,-- overgemaakt aan de ord e del' Kartui zers en voor het ove rige 
werden uitkerin gen gedaan aan diverse kloosters en ande re sa me nha ngende 
doelen , zoals het project "Cartusiana" va n de Universiteit te Nijmegen , de St. 
Paulu sabdij te Oosterhout , de Pri or van de Chartreuse te Valsainte , de stichting 
M emisa , etc . De rek ening en verantwoording werd ge contro leerd door een 
regi steraccountant va n het accountantska ntoor Vekeman s & Berk te Nijmegen 
en op 13 juli1 978 do or het bestuur gefiatte e rd . Het arc hief van de s tichting 
werd ve rvolgens ov e rgedragen aan het K.D .C. (Ka tho liek Documentatie
centrum) te N ij megen waar het zich nog steeds be vindt, De stichting werd 
daarop ontbonden . Zo kwam ge ru isloos , maar door ve len bet reurd , een e inde 
aan ee n be vlo gen ideaal , zoals aan zoveel idealen in di e tijd. 

Nole n: 
I) Het boerderijtje bevatte ee n gevelstee n met de fraaie tekst (vermoede lijk van mr. G .J. ter Kuile): 

"Mijll Monkenbrake
 
Natuu r en Sprak e
 
Omt oovren uwe kante n ,
 
Btijf woest en wijd
 
Kultu ur t ell sp i]t
 
Mijn heide del' Tubanten. "
 

2) Op de zijgevel van het zo mernuisje was door de hcer Ter Kui le een mooie dich tregel geschil derd, 
die ik hierbij gaa rne voor het nageslacht vastleg: 
"Vim/ vel' v(/n stadsgedruis de vrcde hier del' velden ,
 
Loehr rorgcn vri] 1/11' lied door twen te 's romcrla nd. "
 




