,

B.iograflgsho .notat q orgr dê_,qs.1lgieuzên En de líartlxizg
a

De bedoeling rran deze biJdrage lE rr
st€llen

van aïIe

reJ.igieu?Ên,

zo volJed{g mogelljlie liJsten

dle ooit

op t€

in dÊ }(arbrrize Sjnt Catàarina

nerb.Leven hebben.
De írartuize
luldt,

Sintr0atharina

werd gesticht

rond L34

zlJn, ondat een elgerÈijke
Kartulzers

op dB berg Sfu81,

zoala de voïLedi4e naatr

in onrgtandtgheden dle n-i-et erg &ddeliJk

stichtingsakte

onvlndbaar is.

& grond echonk, uaarop het !flooster

i^Iie aan de

r.rerd gebouudr €n waru]ser

&rn

schenlíng gebeurdet z& r.rel voor al.tiJd onbel@nd blÍJvreru Het ]clooet€r
werd, opgericht op het Klel, dat tpen nog e€n afzonderliJke heerliJldreid
wffir gelegen ten Zrrlden van Antwerpen ts:en de Schelde. Na rnoej-LiJke begirr
zodat de Kle1se KarJaren rrcrbet€rdo gel-eidelijk de natenitile gituatie,
tuizere
bIoei,

rond f4OO d€ heerlijltreLd
alttrans op natcrieel

van het Klel

londen \rerwenren. De hoogste

gebied, r"rerd bereilct

ln de loop van de 15d"

eeubl. 0p het ei,nde van dJ'e eeuw wa^rende UuÉgttgsrnogelijkheden
rond Antuerpen z,o ldein
zagerl hun financiËile

geworden dat de Kiel-se Kartuizers

overschotten

in en

zídn rrcrpl:lcht

in verder afgoJ.egen streken te beLeggen.

Ztj begonnen dan onder rreer poldergronden te kopen op het eiland GoereeOverÍf-aldee in Zeeland. De overstFoni:rgen, dte è[t gebied in het eerst€
Ichtart van de 16de eeuu teist€rden,

zorgden voor grote financiëlsnoeiluk-

heden. Dit bracht de Kartu:izere ertoe in U4O hr:n heerltJke rechten op het
KleL aan de stad Antr+erpen te nerkolrn. Tme Jaar later, ín L512., urerden
d€ gno@

gebouwen nan lc t kloost€r

van het Antwerps stadsbestuur,

tpt

op d€ grond verwoest op berrcl

dat rrreegds dat ?,e als bolwerk zouden o( t e L)€,.-'

voor een aanva-l van I'laarten van Rossem op de stad. 0p bevel van l(ar€l V
nocht het lcLooster niet
het te dicht bij

de stadslrallen

een geschiict telrrein
ZiizaLf

op dezelfde plaats

hadden nlet

heropgebouwd worden, prndat

l-ag. Borrendien r*eigerde het stad.ebestur

binnen de stadswalJ-en aan de l{arbuizers te bezolgen.
voldoende financiÊile

uiddeLen om 1n Antr.rerpen, dat in

die Jaren zíJn hoogste firci
econonische bloei bel.eef&, grond te kopen.
In de stad Lier, níet zover van Antr.rerpen, vonden ?Ê een paÉrsendterrein,
waarop in de volgende Jaren een nieuw ]clooeter gebouwd werd. Afgezien van
enlcle rceiliJke
Jaren op het einde van de f6de eeuu, hleven & Ibrtuizerg
aldaar tot

aan de opheffing

van de Kartuizerorde

door Jozef ïI

in 1783.

L
In elke
categorieën
blÍven

elk

professie,

dus ook in Sint-Cathanina,

lbrtuize,

cel,

zich

in

ziJn

}bestal

ru#Oood

npest het

lid

een vol-uraar*lg

ïn de beglnperiode

had, rrcrbonden de

i<loost€r
in dit

daar als

hiJ

rnrbleef

on een bepaalde

vern herkornst

een nieur.re professie

}cloost€r

l2 uoruriken en een prior.

beetond rdt

van een n:ieuw lcloost€r

gestart

uenl natuurliJk

Ieter,

aanrtal.

mogeliJk

hrrn aantal

opgevoerd

worden hoeveel
naar l,ler

eeuw hun aantal

ni*qfr*

ïn de l4dt

dat alle

of

rpnr iken

in Sint-Catharlna

(cterici-r€dd:iti)r

aantrdft,

De conversen

profeosie

1tt gint-Catharj.na

van het convent

pri.est€r.

evenwel

Soms

de gewoonte

werden. Het waren ook rallilen
de geprofeste
en ugt een bepaal-de functie
hadden j.:n het kapittel

een functie

hlaren portler,

altijd

In de 16dê eeuw rrerd het

d:reffiuerd,er
uinder

hadden een iets

kok,

wLJz,e de LenenswlJze

werk deden. Zíj

die het nraterieel

enz. , ZLj verbonden

aan een bepaa-ld kJoostier

gebouw. De l-elen-redd:ieten

regel. dan de

uitoeferlêh.

LÍaren Hgbroeders,

lcleermaker,

strenge

uitzonderlijk

manr hadden geen stemnecht en

Leefden eveneens in een ce]',

konden evennin

te onderhouden,

ook pniest€r

De }Oerk-reddieten

Zíj

dan 13 cel-len

in de l.oop van de 18de

t€rrf,tjI

eeu$r waren de rnonniken ni,et

subd:iakon.

monruiken die stemrecht
-rel.ast
konden
worden.

mor:nilen.

dan ]3,

een

rond de 10 schorímel.de.

en 15&

ualtten ?E diaken

1{êr€Ír,o Na de overplaatsing

rper

waren er zeker niet

ret

zonder dat kan vastgesteld

dan 13 rcnniken,

er pnecies

cellen

een rnaxirsun van 2/r.

worden tot

waren er in de 15dt eernr rper

gast

dan bijdragen

*
r.l,eldoeners de boml van lner
"*rt
maalten en ook de middelen voorza.Éíen o& ËFBr momilen

kleiner

niet

plaats

Door hun

werd van de kl-oostêrgeupenschap,

Een nornaLe lcLoost€rgpÍpenschap

rccht

uerd,

onderlhoud. De noruuik kon echter

doen, zodat hij

pand.

t'Janr:eer een momik

aan een bepaal-d ]tloostêr.

ZíJ lÍEr-

de rcnrrilcn.

zijn

na de lnkf€d1ng

reden naar een andef lr1.oost€r gestuund
(hospes).

ren verschiïLende

op het grote

d:ie uitgeeft

een jaar

d:ie gewoonlijk

rcn:aiken

ê8ïlo De be1.angrÍjkste

van nellgieuzen
in een aparte

treft

zich

eveneeru

door een

en woonden sairen in een gerreerlÍtchappeltjk

(1aici-redditi)

viul de conrrersen.

rfd.r
strenge
""n
lq,.ra-renin SintJatharina

voken
Ook zij

op

nee]- voor.
*ie

De donaten war€n lekebroeders,
bepaald

}<looster

belde partiJen
Àa

In de l/r*

door een professi.e

wqren lebonden maar door een contract,

kon opge?regd wor&n.
--dÊ

en ]'5-"

1n de 16de eeur{ het

ctonaten. In è 17&

ffiË"-*;r

niet

ses

lL
d r J.
. xJ.v ï ÍicH0i,f.
ïI, Lg,

Zíj

deden hetzeUde

eeuur wafen er in Sint-r0atharlna
aant,al

"r,

connersen

verrninderde,

atul een

dat steeds

door

werk a-lg de coÍrvero€ïro

raeinig

donaten.

verrnerOS*nrt,

Na,a.rmate

annta-l

18& eeuv ziJn er geen conv€rsên reer in sfut-C8tÀartnafl ).
de verschiïLende
rs bij

categorÍeën van roligieuzeri,

CÍeertnddenbe

cÍb.
in Bosgche lii.i dra^sen.
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Zoals hoger gezegd r.rerden de Í\rnctieg

Ín een Kartuize

uitslrritend

door rnonni.ken. Het hoofd van de kloost€rgorueenschap was de prior.
rnn uorden door nerkiezlng
prior

Prior

kon

Elk Spprtfest nonnik kon tot
ateqge Échti€de redobroe ders of door de

of aansteïting.
c-

gekozen worden door zlJn

sterngerechtigde mruriken van een ander lÈoogter.
benoend worden door het gerrersel-kapitt€l
uoest de prior

bekleed,

HiJ kon ook tot prior
Elk jaar

of door de visistatorr.

*dm<uUt tiJdens het generaal--kaplttel
zíJn anbt ter beschlkf yiiserlaordlan
peteret noerut ren dat in Kartuizeztaa-l. I{et

kfutg steïLen.

€Breraal-kapittel
prior aanst€Ilen.

lon hen in ziJn a.nbt bevestigen of een ander rcruiik tot
Ellce prior

was in nornafe onstand:igheden ertoe gehouden

aanrpzig te zJ.jn op het gercraa-1-IÍapittel,

in ta Grande

dat JaarltJks

óhar'frerrse gehouden Herd 6 weken na Pasen.
Ïn de tneede helft

van de l4dt

dat de rcnrÉkr die de leiding
onmiddelliJk

dÊ tit€l

kreeg oner een paa gestÍcht

l$eg"g van pri.or,

de nleuue gelreenschap in de orde
nan prior.

eeuw lcwan ook het gebnrik in voege
naar r,€1 deze van D rector.

geïrcorporeerd

werd, kreeg hij

Ook Later werd sorut een rector benoend i.prv.

redenÊnr d:ie ruiet altud

duid€liJk

tusgen tr+ee generale kapittels
generaa-l-kapittel

ziJn.

niet
Zodra

dB titsl

een prior

Wanneer een prior

door de visitators

opvolger steeds de tlt€1, van rector.

lclooster,

om

in de perlode

r+erd afgezet,

lmeg

zíJn

tbestaL beveetigde het daaropvolgend

zlJn benoening en lceeg hlj

de titel.

van prior.

Het kon

evenrdel ook zíjn rectorast
rector

of prlor

net een Jaar vrgrlengen of een ander ronnik tot
benoerrclnr Het generaal-kapittel
kon een prior (g*"r rector)

ook belast€n ret het toezicht

op d6 }Èoostera,

di€ tot

dezelfde prroririnci-e

van dB orde belroorden (f ). Samenrret een rede-vigitatpr
(convisiÈator),
een
prior v€ul een ander }clooster, diende hiJ on de tuee jasr eJ-k }cloost€r van
ziJn prcvincie t€ vieiteren en daarover een verslag op te steJ-[en. De vlsj-tators,

die ook elk jaar door het generaal-lcapitt€I

in hun ambt rrrestpn
'ó^prior
berrcstigaL worden of \reryangen, hadden & macht o*
af te zetten
en oln normilen naar andere lcLoosters te stlrren.
heden werden de vlsltators

ïn rdtzonderliJle

ook belast aet de visitatie

Icloogtors in een andere pnovj-ncie (Z). EIke prior

omstan&ig-

van een of reerdere

kon tot visi*tator

of

corrvisLtator

benoemd worden. Voq die benoem:ingen za1 het ger:oraa-1-kaplttel
op de eerstê plaats r.rel rekening gehouden hebben ret de persoonlijldreid ven
de prior.

I'laar ook de rcgpliJldreid,

kloosters

t€ bereilcn

om vanu:it het eigen lclooster dej*ffi.tÀr-

speelde een ro1. Zo gelper:rde het rreI dat een pnáor

van een rreler afgelegen }clooster naar een rper centraal
wordt overgeplaats, omdat hij van dasnrit genaki€lijbr

gelegen convent
overa1. na^artoe lon.

(1) ÀanvankeffJk behoorde ÍiintJatharina
tot de Boergondische provÍncie.
Vanaf L33Z naalcte het &el uit van de Picardische provinais,
die in
rirl
1n twee verdeeld werd. De Noord-Picard:ische provincie, waartoe
biJna a]le kloost€rs van de Nederlanden 'behoorden, lceeg ín 1474
denaan van Teutoonse provincie,
tlie onverand€rd bleef tot aan de opheffing.
(2) Zo rrerd Theodenicus Terliack, prior van SintJatÀarina
en vlsiÈator,
in
J/&6 belast ret de vLsitatie
van de Kartuize van Per-btr Ln SchotLan!.

Lí

nj€98 stlchtir€Bn
zíJn lnt ook reertal
da vieitators,
die van bet
>
' lU
genofaá-1-I<apltteL
opdracht iciJgen & nodlga kontalcten op te rnrren ret
de etichter(e)
en nauwlsttencl toe te ldJlcn op alê nalering yan de v rorsohriften va^n de ot\ie inzake neatígtngeplaats,
$nanciËle
uiddolsn, aÍbalening van de bezltsgrenzen,

afbakening

nochtans ook dat è prior
r.rer^tlbel aet.
De prior
natêriêel

van de vandelwegenronz..

van ean nabÍjgelegen

t<looster

was op do eerete plaats reranttnorde1lJ

rclz1Jn

van ziJn lcloootergeroenschap.

door l"agere functíonarisaen.

De vLoar{s

ret

IIet gebeurde

rtrnt toe zicht

k roor het geeatalijk

HIJ uerd dáarbiJ

nerrrlng de prior

en

biJgeetaan

tlJtlens

diens af,we-

zlghetil

en waa dan vooraL verantuoordet iJk noor dB geestelijFl,gnnce[eson]teaen.
Ib pmcurator
zorgdo voor de nat€r1ër.€ lalen en hieLd tevene'tc'ri*rr- àp het
naterlëLE nerk van conversen, donatan ên lgFcht€n. De gacrigta rcest zorpn
voor h€t goede verloop
blblliotlpek.

van de godcbltjl@

rn sint-catharina

(irrfirnarius).

dl.enst€n en etond ook Ín voor de

was er in de 16&

eern ook een zi€ls*€st€r

In & 17d" eeuv kont in rrcIe kloosters

Deze gtaat de procurator

ook een coadjutor

voor.

Sormnigenoruriken kriJgen de titffiï"ior
of
Dlt is een eretltêJ., gege\ren aan de oudst€ of lapgst geprofeste

antiquicr.

bij.

rcnnik van het convent. Het is drrs geen Í\:nctie.
Voor de earenstêlIing
Sint-Catla,rina

van de biografische

notat s van de religieuzen

van

werd in eerst€ lnstantie

archieven vah het lcloosler.
iía lret eiSenli,jke

gesterrnd op de nog brwa'rd, gebi[eyen
Het belangrijkste
doer-urentis wel het obituariuil (1).

calendariurn, zoals de lbrtrrizers

hot zel! ngenên, volgen

in dlt

regÍ.ster van 140 folíof e nog een ttental- oorkonden, een Lljst \ran
rreldoeners en een l:tJst van de priors natraf l5tr2 tot 1?50. In het cal,endarir:n
staan voorreerst de narlen Í.ngeschreven vatr de neligieuzen van Sint-Catharina
en van rcldoeners

van het hlooster,

waartoe ook vel-e farrriliel,eden varr rel-igieuzen behoorden. Daarna,ist staan er ook de nanen in van vele npnnjken van
andere kJ-oosters, vooral van de hloosters

en Scheutr waarrede een gebedsassociatle

van Creertrrridenberg, Brugge, Herrre
bestond. Tenslotte

\IBLe narFn aan van monn:iken v€ul La Grancle Chartrcuse,
werEldlUle

Uorsten en weldoeners van andere kloosters,
van het gen€ri:.a1-kapittel ingeechrevdn r,rerden.

treft

nen er ook

van pelrÍren, bisschoppen,
irtq {is

in opdracht

De valas kan hlefr
dag van hrrn overltJden
6atharlna hun professfu

gesteld worden of alt e personen steeds op de
i-ngfsohr"errcnstaan. Voor de ne1:lglevz,en, die in Sintdeden, is d.atrop een z.eldzase uitzonderÍng

na, st{bds

het geva-l. Dit 1s echter niet zo voor de neligieuzen van de }cloosters, r/aurrede een gebedsassociatie was aangegaan. In de o\rereenkonst r+erd irnrers bepaal d
dat de naam slechts op de overliJdenarlag upcht lngeschreven worden, ind:len er

(1) R.A., Kartuizers Lier.

?2.

_í

op d:ie dag reeds een of rreer anderc nanpn Íngeschreven war€rn. [,las &it niet
ze t dan dj.ende de naan ingeschre\/ên op de eerstvolgende
geval was (f).
Catharina,
d-c

Dez,eregel gold natuurlijk

ook voor de religiev?Ên

Al naargelang de bron ltan ren dr-rs een r€rgchiïLende

tlgt calerdariun

van Sint-

orrcrliJdensdatun

vinden. De reeet zeker^e is nochtans ds gerer die rÍen aantreft
gir:m rmn het kl.ooster,

rrel het

ir:geschre\ten werden. fEBt

van andere lcloosters

die i.re rpcrologia

dag, dat dit

in het necrolo-

braar de mnni-k of convers ziJn pnofessie deed.
is wa"arschijrÈiJk rÉet het oudste en het eerste,

de morurilen van Sint-Catharina

dat

gebnrilct lrebben. Tot in de 15de eeuur zíjn

irurers aILe narnn door dezelfde hand geschrevêD. Nadien hebben vele handen
het rrerder biJgehouden tot
*it

calendarlun

in de 18du eeulr. Dê hietorische

1s nochtans ?r,et grroot,

van de religieuuen

waarrle ilr van

ondat rren er oolc na:mn ln vtndt

van de l4d" eerní, die in andere bronnen zelden voorkospn.

ilet is echter rÉet voJ-ledig. Zo ontbrel€n
van de 17de eeuw, van takijke
wordt het jaar van overlijden

de naulen van \rcrscheiden moruriren

conv€rsen en van bijna
slechts

allo

donaten. Bovendien

1n de 17de en 18& eeu!,raf en toe

nerteld.
van Si,nf-$sryvlanrskerk te Lier woidt eveneetlg een necrolog1l:n bewaard ( Z) . Dit docunent, van t+7 folio t s rmrd slechts door twee handen
fn het archief

geschrevênr Het 1s dus ruiet origi-neel,
l78l+ na de afschaffing

naar een afschrift,

rran het }Èooster (l).

Het rerln/aardige

het n:iet genaalct verd near het hoger verelde
ander, dat niet bewaard bleef.

ïn dit

gesch:nevenron.,

afschrift

is evenwel dai

ca-1end,arirrm,na^ar nilar een
koren rrcle donaten 1/oor,

evenal-s nerscheidene nonniken van dÊ 17dê en 18& eeuw, die niet
calendarlurn voorlcorren. Anderzijds
weldoerrers van andere kloosters.

in het

ontbreken veLe na,rpn van monnj-kenen
Verscheidene na$en werden foutief

schneven en reerdere data, die in dlt

afschrift

rrcehnrldiger

overge-

voorkonen, zijn

onjulst.
Dank zíj de twee rreerol-ogia kent ren dus de nallren van de reeete religieuzen 'tt"tt glnt-Catharina,
zor,rel r::i.t de Kielse periode aLs uit de Lierse tiJd.
Veel neer dan hr:n nanen, hr:n staat en firnctie
liJden en uitzonderliJk

ook hun overlijdensjaarrkent

nog aan toegevoegd dat rnnr:.iken, geprofest
korte tfjd

op het ogenblik

in SlntJatharina

verbl#

van hun over-

uen n'iet. Hier dient

i.:r andere }cloosters en èb

reestal

niet

in Aetbcrologia

sl€ chts
voorkornn.

(1) n.À., Kartuizers Lier, 22, Íe 725 3 ... quodquiden annivarsarlrarm sarlbl
debeat in ka.lendario nostro cpnrrcntu4li i.pso die obitus, si--a-lio vel'
atiis annlversariis
tto"tà iarndicto ie,lendari r &crryata
iïLa die{in
f\rrit;
si autem vacaverit,
d:ies i 1'l a scribi debeat curn prin"/aruniversarlo
ggqugnt€....

-l

( 2) A.s-.o.L. , L26t.
(3) F. I/ERBTFIST,
De Lierse Kartulze, in l{ooJdsou}r,d'l. XI, J;9TL,po 93.
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rran La Grande Chartneus€ o Daanin koren naast gegevens over de

in het archief

zljn priors

archjeven van elk klooster,

en voor':raanste persoon-lijkheden,

voor van de carta.e. Voor de reegte kloosters

afschriften

prrovirrcie beginrren dez,e afschriften

van de Teutoonse

rond 1400. Dit betelent

slechts

ook

dat er

d:ie neeJs vroêger bestonden, naar weir.ig rel-igieuzen van de

voorkloosters,

n^
r,d€t

t4

/q\

,

ook reeds rrcel rceite

Ten gevolge

rBG. Dit

}clooster,

die de origineLe

blijkt

van die taalnoeilljktreden,

notat s van Dom Bastin
berichten

aantreft,

rran de narpn,
historisch

in

zijn

die elders

in origirple

oorironden

dan IL55 in het Archief

belang

ou aarnnrllende

oorkonden nog niet

fwijzn

van r+einig
rnet de

overeenkornt

van de lrartuize

te Antruerleïr

Voor de l/rdti

op, omdat de Kartrrizers

zoveel

,.rr&8r-

Sjnt-Catharina2

van het Bisdon Àntr.rerpen,

gegevens te vinden.

hielden.

o. í,

is reocgx
niet

overliJdens-

De schrij

zijn.

bewaard worden in het Rijksarcnief

ninder

hun anonynÉteit

dat ren daarin

De

bronnen.

De vrgle origÍnele

e.rr ni-et

varr groot

zijn

eeulr leveren

in d:ie tij

Vanaf de 15du eeurd worden priors

der.e

d nog erg a,arl

en procurators

net napm en toenaa.m verrroemd. Vanaf onge\reec L53v worclen ook regehratig

al'l e geprofeste
slechts

en onroerende
Vennits

notaf s voorkomt,

\rervomd

in te herkennen is.

te vinden

gevaïLen

er

besteud

carbae,

sommige narnen zodanig

belangrijk

n-iet reer

opstelden,

n€Lrrenreeds erg ver:rlonnd zíjn.

sclrrijfw:.jze

zoven€

zoa-ls ?re in die

v€rn er een J0-ta]-

hebben

van de

cartae

de hogenrerroelde

zíjn

beJ-arlgr omdat ?re in vele

echrijfwíjze

priór

uit

de I'lederlandse

waarin

dat er nog rnet uuceite de eigerÈijke

reestal

gehad niet de sclrrijfwijze

van het gerreraal-kapittel,

voor een llr:its

kopiï.sten,

voorgangers,

en p€rsoonnalnen. Vóèr hen hadden de rneesta-l Franstalige

plaats-

schrijvers

?r

Don BastinYzijir

heel. urat rnoeilijkheden

waarschiJrÈijk
Nederlandse

h

(f ).

eeuriÍ Ln voorkonen

rnonnilen net naam en fi.rnctie
rrccht o'trergaan tot

verkoop,

goedereïm na voorafgaande

rrcrrrcId,

ourdat van dan af de

aankoop of verhurj.ng
volnacht

van roenende

van de ldoostergeuenschap.

oorkondeïl van de tOdu en het kregin 'ran

de ueeste bewaarde originele

gegeverc over de uronniken.
zíj rrele nuttige
Conversen en donatcn koren eerder sporadi.sch j-n oorkonclen voor.
de 17de eeuw zíJn,

nerschafben

Vele oorkonden,

\ren in de 2 bewaarde EÍÊ+ra{+tr
berruarde oorkonden voorkorren.
De orrcrige

archieven

van de 17de en 18&
(1)

van cie l4d"

voornl

van het

cartularia
Dit

leverde

lclooster

en 15&

eeuï/, werden overgeÍrchre-

(Z) , uaarin

vele

ook nog neerdere

verschaffen

vooral

niet

in origineel

gege\tens op (3).

gegeveïE over nrruriken

eeuhr.

ïn het cahj.er betneffende

Siint-Catharina

zijn

slechts

5 religieuzen

rrcrrreld, d:ie vèór 1400 ovdrleden.
(e) R.A., Ibrtuizers Antlremenl Ílro U en Kartuizers Lierl r1r. ?.3. In het
verspreÍd
Rijksarchief
zitten de archieven van de ibrtuize SintJatharina
ïn
Kartuizers
2
Antwerrpn
over
het fonds
bevinden zieh ook de
fondsen.
van de nieuwe }iartuize,
die- in 1ó25 in Antwe4)en
Fggggfgp^archieven
- - opgerr.cnt werd.
Q) Ï{Er:neer zourel een origlneel als een afschrifb bestaat, wordt uiter.aarrl
\rerwezen naar het origineel.

8
De gegevens uit de archfuven van het lcJ-ooster konden op veJ.er1.ei v:-jzn
nog Ïrcrfu"
u,"r,g"nrld uorder. op het Rijksarchief
t€ Antw,erpen vindt ren in
het

Ieentrof

fonds

van het Land van l,ÍecheLen gegerrerc over rnonniken en donaten

van de 17de en 18&
wordt.

temeld

ee-rlr, uaarbij

ToevaïLige

ook hr:n leeftijd,

vondsten

in gelreentc-

reestal

gegê\ren op. De archieve:I
waard, op het .0lgercen Rljksarchief
te Bnlssel, í6:
die

Ln L782 in het

Een onuitputtelljke
op het Stadsarrchief
in origlreel

van htrn inhoud

te Antwerlrn.

het geva-l ret

slechts
pacht-

voor leveringen
onnogelijk

bewaard

alcten, di.e ook

a-Ll-erlei

vele

la,riJtschriften

van hout,

fonds uras het echter

door te nerren en blenen
van de alrten,

de opzoekir€en

die ons gesig:ra-leenl

van het bi.sdom Antwerpen,

en het BÍsseho':pelijk

l-everde vele

J. Vanpen NieuwentruiÍen

hul-p van Dr.

dok de uijdingsregisters

onderzoek

naast

Wegens de onnr€rngvan dit

de rrelwil]-enrle

Kattreclraalarchief

over de

@

en andere zoekers (f).

werden door coïLegats

mogelijk

konen,

verkopingen

het exer?eren

tot

li..,g.r,

be-

voor, d:ie omwil't-e
/"Lt"n
bewaard bleven. Dit is onder rreer

en huurcontracten,

beperld

Dank zíj

Daarin

een zekere tijd

eÏLe schepenregfu ters

hoofdzablijk

van de lleligiel<as,

de Antruerne€ schepenregisters,

bewaard bleven,

en dergelijke.

leverden

]<J-ooster verblevsil.o

bron zijn

of in afschrift

benadering,

en fanuil-iearehieven

ook al eerut een interessant

religieuzen,

biJ

bewaerrd in het
(Z).

-A,rchief, te raadl;Iegen

gegevens op betreffende

was het

Dit

v€Ln de rnonn:iken

de wijdingen

vanaf het einde

van de 16de eeuw. IIet was ook belangrijk
om bíj benadc:.ing
te weten r'ranneer de ruoru:iken van Sint-Catharinz
in hct lclocster traden. Uit
j-o
anderne brorrnerr
dit slechts
i;r enkele zeLdzarc gevaAlen af te leiden.
0p

het ogenblik
Kartuizer.
uit

dat hij

rie lagere

fn enlteJ-e perioder

de t€I{Et blijkt.

0f dit

deringen

na volgt

gen (3).

De tijCsduur

wijdingen
vras hij

op dat ogenblik

steed.s zo.waa is niet

de wijding

tot

tussen

sub*iaken

tror:rÉkorr Cuurde het een aantal

en enkele

Jaren volra-1eer
zoveel

een tijdspanne

pijd

va-.lf

zÊ tot

priester

noCig en Petrus

zoals

zelrer. 0p enlel-e rritzon-

was ?rlet wisselvallig.

rnqanden vooraleer
werden gewijd.
Daens cntvi-ng

dagen. Op grond van privi.legies

zataL van Antwerpen vacant

reeds

reeds geprofest,

st€ed.s de dag na de lagere

de hogere wijdirgen

de reeste

hadden niet

r{as de wijcleling

ontvirig,

was, kon deo( een upnnik

wi.jdinVoor

zE diaP.en werden
Enkele

zelfs

uitzonderlngen

al.le

wijdingen

in

en oek wanneer de bisschopsook elders

de wijdingen

( 1 ) ?reer veel. dank zijn r're hier verschrrldigd aan Prof. Dr. R. Van Passen, Dr.
G. Asaert, de heren E. Van OstareÊV.
0stareÊV. Ieynen en wiJlen Er_Vanden Bossch
Bossche.
gdA$RfS.'Ëoninicangn in
(a) Voor uper gegevens
resisters. cfr. A. gdA$RfSrrËoninicar:en
Eegevens over dern registers,
de wijd:ir:esregistere van het bisdom Antwencn, (
e
-t-;

( 3 ) De wijdingsregisters

Nederlan@nr'dl .'If)r

Bnrssel,

1965.

zíjn niet gefolioteerd,
daarom uordt al-Ieen het
inrrcntarisnunner rrcrroeitd. I'et behulp van de datr.un is de inschrijving
terug t€ vinden. Al.le gegevens betreffende de wijtiqgen worden ook vooraan
in de biografische nota sarrengebracht. Tonsuur en J.agere wiJdi.ngen
worden slechts rrcrmeld wanreer ?Ê niet plaats hadden daags v0ór de wijdtng
tot

subdiaken.

J
ontvangen.

geva-l Lreeg hiJ

In dit

rtimissoriales),

op r^relke precieze

niet

geberrrde. Ongekeerd, vinaiË'f.

tÉjding

andere bisdorÍrren in de Antrrer?se
De arehieven

genoteerd, rrerd, (f).

datr:n en door welke bisschop

nerschaffen

in de Nedenlanden

over de :rooiiken

rlcosters,

Catharina

ger.reest. Hier

beperlcb tot

ïte een notitie

to( d.rl.z.

tot

Sint-'Sophia

Lieve-Vrouw-Capel1e
zeer. belangrijke
beztaande

r*erden de opzoekingen

naaktcn

te Herne.

bron.

literatlru-r.

Vooral

betebnt

mogeli j k nog gegevens t€ vlnden
professie

nlet

gedaan hadden.

l''bt dit

l,euvense unlverslteit
bronnen,
tijd-

heeft

het necrologirur

laatste

guàn welJ<e rpnniken

nooit

itloosters
d:ie hr:n

universj-taire
rnedemoïLer

ren bevestiging

voiledige

zel'.erheid,

(a).

studles
van de

krijgt

andere

via

omdat rÍFn evengoed een

In de 17tle en 18de eeuw hebben Ce

die nÍ-et oezel-fde is als hun doopnaan,

zo goed al.s oru;ogelijk

ïn óe na.volgende lijsten
noorker:r

naar de schrijfwijze

archieven

van het kl-ooster.

was een

deden.

en ïraasgenc;ot kan aantreÍ-i'en

het opzoelcingsuerk

van dit

dat in de arrchieven nan die

nagegaan. Tenzij

nooniken een }Joosternaau,

belge,

werd beroep gedaan op de

de 1 werden de uitgegeven

rnen echter

de }cloosters,

zí jn, voora-l over de monnilen,

1n Sint-Catlrarina

Ook r'rerd gepoogd na te

die in Sint-

H. l.'iaria-i.'ra{Idál,ena te leunen en Onze-

Voor Ce andere }cloosters
Dit

die

voor het lior:esticon

of nog vocrbei'eiden

te Antwerpen,

kr:nnen

van Sint-Catharina,

hebben, of orrcr de moruÉken vanr qie

uaarcrer

in

wijdingsregisters.

daar verbleven
zljn

de

rrcnniken van kloosters

regel-uatig

van de an<lere Kartuizerkioosters

e\relreens inlichtingen

(titterae

toelating

de ver€iste

in de wlJdingsreglsters

d:ie reestal

I'ren ureet dan echter

daartoe

zodat

wordt.
vail Sir.b-Catirarilia

van relígier,zen
\ran de toenalireii,

ïn de necrologia

zoals

ze voofKttrrcn in de

de nortriken

zijn

gaat de

leesta].

net

een voornaëur en een toenaarrr ingegchreven.

De con/ersen

In de oud.ste on"korh

krijgen

doorga.a.nÍr slechts

un de vroe3st

In rrcle gevaïLen

naar de plaats

is

dit

van herkornst.

een toporynnischg
Vooral

toenaan

ïlê€uno Sons worden beiden

jkertijd

het ook nogeJ-ijk
voorkoren
Dit

dat nonniken

en in de necrologia

naalrt identificatie

uonniken

tweenaal

áhthfr.gevallen

ile n,onniken ook een toenaam
ï?aa.n, dle waarsehijrÈijk

venrijst

: een geslachtsnaam

en een toponynische

genoemd, sours êèn van beiden.

Zo is

in oorlcon&n

steeds

ingeschreven

w:rden net een toporryrrrische rrÍlÍuno

soms ?Êer rceilijk

in de hiernavolgende

dle l[oanrres a-ls voor]€ram hebben,

(1)

aïLeerl de

in de 16de eeuw korren de monniken in

oorkonden voor net een dubbele
tegeli

eeulr een toentráJrr.

berraar,i.e (, -.tae rvorcit geuoonlijk

voornaann genoemd.. ïn de 15d" eer)hr komt er voor
bU.

in de l'de

net een geslachtsnaan

en is het mgelijk

l.ijsten

voorkoren.

drlt errkele

Vooral

zorgderr voor en]e1e onopgeloste

de noruri.ken,
problerren.

worden in biografische notars aan geduid uet (LDDnÊ de

(Z) Zots het b.vp ureirrig waarschijnlÍjk
dat Henricus van D.lyvelant, die in UU+
aan de Ieuvense Universiteit
ingeschreven r€rd, dezelfde is al-s degener die
reeds In 1466 procurator

was 1n Sint'-Cattrarina.

7o
À
Vanaf de !7@

steed.s ret

eeulr worden de rcnniken
probleren

zodat, zíc}r dergeliJke

niet

bekij]*,

Sint-Cattrarina

neer voordoen.

rrcn een grond'ig rrcrschil

stelt

norrnale omsta-nCÍgheden hr:n ganse leven
financiëLe
tot

in

behoorden

tot

gevolg

kon-

naar een n:ieuwe stich-

Conversen werden ook salnên rret rionniken

den hebben.

bleven

err gezorrdheidsredenen

ornsta^ncliglreden, diu een o'rerl.rlacrtsing

de ultzonderlijk

de Levensl

Tuchtnraatnegelen,

idooster.

ii.t hetzeh't,e

van het kloostel

rnoeilijlcheden

tussen

vast

i,aatstgeiroenden

loop van de monniken en de andere religie\)zbrr.

van

st van de religieuzen

lij

blografische

l^laru:eer nen de navolgende

toenaa.rr rrerrroemd,

eenzelfde

gezonden.

ting

De uomiken
d.it tot

fur de 16è

geverr de indruk

in hetzetfde

voor de monniken biJ

klooster

en dat zíj

door verlci-e'zírg

worden in een andere Kartrrize

vicarlï

of procr:rator

en dat zíi

prior

k onden

worden tot

Sint-Anna t',àUnrgge. Lager"e
Éjil $acrist;-i,werCen

procurtitor

uit-

!.leJ' knan daar

giirgen.

konden aangest'eld

het eigen eo.lrvent Lraargeilorreti. De bÍogrefisclp
de
de
de Ii*
eL 15"' eeu$Í Ztjr, danr otr.c u:ee:;t:.il niet
In ce iccp

ou dezelfde

of aan^stellirrg

in de ftoiri,flrn.jturt;uj:ue

rleze van vicari-us,

aurbtnm, zoals

als voor de

regels

slechts

ïlaar een ander lcloostef

dat zíj

en

in norur,ale ourstand,:igheden ook

zri

verbleven

Aanvanleliikr

t€ zijn.
dezelfde

Did wi1 zeggen dat

onstandighedeil

zonderlijLe

hon}vast

eeuw, golden voor hen nochtans

andere religieuzen.
steeds

nincier

steeds

notaf s van de moa'tiiien van
z<l uitg.:bn:id.

van cle 16&' oeul; tr.r,ot Crrrlrin geloi<ielijk

l"eer en uÊer gaa'r hct 6;erre::aa1-1,"q-rit:el u,r dtr rrisitators

veranoerÉ,ng.
zicrlL benoeien

met beneenir4,c;r iii oe iagere Í'r-rncbies, waatoe zti r"egelnatig nonniken
nonili,cen toelatittg
Kartuize
doen 'ucirarlcereïI. Sorus \,'rrtgen en verkrijgen
,om

naar eeri a.ru{re lrarbuize

on het

dnrklen

om eens in een ander nilierr
rcnnilen

zíjn

cl;rn ook Cilnuijls

en dat nen de indrruk }rijgt
anoelden.
ideas-l

ganse leven

zr.Ldzare monnil<en, *ie
ten zeerst€
a-ltijd

*it

geprezen (f).

hrm eigen

schrrld.

ell<e lcloostergeunenschap
waren overplaatsingen

De bio;;::efj-sche

zo uitgebreid,

hetzij

gewoonwe€l

notu t s van deze

dat Ce ander rninder opvalJ-en

dat alJ.e lnonniken genakrceliJk

van somtent ner-

ook in de 17do en 18& eeuw het hoogste KartuizerDe
a-ls gewoon nogriÉk j-n dezelfCe ceJ. rrcrblijven.

Nochtans bleef

zíjn

te hrnrert volg,en),

te vetoeven.

van

ori, een bepatrlcie reden (b.v.

te gaait, }retzij

van een boek vru. nabij

in

ideaal

worden door hun eonfraters

konden waannalen,

Dat de neesten het niet

konèn

Voor een goede functionerj.ng
spesten

bepaalde

onvenni j deli j k.

bereir(en

was niet

van Ce orde en van

anbten waargenoren r^'orclen en

Ilet is n:iet de eerste nanl dat de nanon nan de bewoners van tint-Cattlarina gepubliceerd worden. Ir. IIERBIESTpubliceerde ?Ê voor het eerst a-ls bijDe LigEse Kartuiz,e, in l{ooÊdeouw, d1-. XI, l9TI, p. 100Lage tot zíJn artilel
120. Hij groepreerdc rnmriken, conversen, enz. 1n afzonderli jke lijsten

. ZiJn

enige bron was het necrologiuin, b. waard in Sint-fiiuf,muranrerkerkte Lier.

Dezn

gegevens r.rerden aar4ievuld lret gegevens, voolr-utrrsr,cXiir ..le brjlage tot mijn
(1), iio.::r.l:,.ric r,u,;o!rr,,.';i
van Sin'b-Catharj.na
onuitgegeven licdntieverhandeling
-rc(;:r, ;eiiUer vele naIIEn van
opgenoËpnruefden tot het jaar L5/A. ])e :r,t',,,eri.r
het necrol.ogitun overgenoren, Cje not>i'l; in Sint-Catharina

rroruriken uit

ven-

bLeven hebben.
De naJÍen varr de beworers van Sint-Cat'htrina

kouen ook

"ÊlUnT_b"
Tj, Prosouosraphla CartusiàÉTÍ3[
nr:i-uer opgevati,e werk van J. I[: GRAïJ1
r'

-r

LTg6), (

nr.

I

r L976. lhr,e auteur steunde
Ce l'-rorrieken van P. lb '^lal en uitge-

ZSJ/Cent-salsburg

voora,l op de notal s van Donr F. Êastin,
geverr wei'lcen.

van lret kiooster

het

niet

t*fftrj-even
ra€un van zrrfÈ trruwens

-

rogelijk

heeft

was. Dj.t heeft

r.rat in

ingezien,

niet

hij

gevolg

tot

dat de

gegevens over vele racnrriken surunier en in enl<aLe geva-Éen tegen-,
s!;rijdÍe
zíin. Bovendien worden sl-eehts enliele ncnrriken rrenroerrd, die in de
1/--" eeuh' in Sint-Cath.arína
}:efden.
In een ín ].]97g uitgegeven S\rpplenentrln
redegedeelde

worden net behul-p van het Lierse

:recrol-ogil,ir., tal-r:iJic

corrccties

aa-rgebracht.

lJochtans r,re:^denverseheidene

juis+,re geger,'elts, Cie ie ci.i-t.necroi-ogiul] voorkomen als fo':ticf
afgelle'z,et of i,l-: t ,j-jf:iric):ti-gi irr no tier r.fz:oilcx;t.-,
ijic
:
.
.
.
'
,
e
í
,
.
a p p e n d i : < b i i h n ^ ' ,s r : . - . r l c r ( ' " . t ' r l . ' o
. l o r ; t i . . t u ;i . r r r i . b : r . r i € : ! C : - ï i È s o : r z e l c e r e
i]q6' 1'16.';,-i}.-.g;1
de nÍt:r)tt Ír:.n {.-,;11-pj.
.)ir oo,-.\,-t,ïÍj,il:., die

gegeveng
in

Sintr0ath::fi

vonden t,le het
0m het
rogelijk

te

versenr

enz.,

wijdingen

ceuw

:' rtí-ri-,;r,.',f1.1
,'iei.lie;,. í-;nt clg ycr,iatrrJig.
:ljo-1,;log 6r.otcr te
''.eter
c1..".:t
i)c.r:(
ri,.,t i:i.t.._trltq:t, lj::)j.*ê.r.f..ttuÍ, be verwijzetl.
'-'elet:-'-l-:rarl do iiir'iol-geirile

rnl...l'-o,'t
lrcrde,:
zoerls lok

Jric..:r'..fis--ciic Ltegrjveii.s zo

af:oncbrli,i'xe

l.ijs'bcr)sr

opgerltel.cl

,le lleer' llerbie..i b s;,r:C2 be;'*'i.il

herko:.^.st
en tcnsl-otte

er: faiaÍl-ie,

tlaarop

,rolgen

de Be{}evcrr.ls betref.íï:iide

(r) H. rytvAgl llet=Fltu3?erkloos.t€r
PSn(! 1"^i

ve-1 r';roillíiikei:, con-

steas

L'.e Eegevetjs

aalgen

overzíchtelt.ik

anderzijds

@qgrrlerhetvc;r:i'bee]-iv;nJ.ueCr;luue,clgiat1eperBonenvo]r
'"cfdên.
geng hun voornaarl geld-ass;efd.
foor C,e ruo.uii*e;t
betreffende

-r;t clc l,tit

cr:rst

gncmfutqg

de gegeveng

betreffencie

de

l;u.i irJ-o,.rstorievel.

sint-Oafiurina

oo iie.t,Kiel bi; ÁFth,e{-
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