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de laatstedagenvan
de kartuisvan herne
bijdragetot de geschiedenis
van dit klooster
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Op 17 maaftl783 schafteJozefII met éénpennetrekde kloostersen kontemplatieve
orden af, verklarende"geheelnutteloosvoor het geloof,voor de Staaten de naaste".
Vier maand later zljn alle aktiviteiten verboden voor de kluizenaarsvan bos en
platteland "als gevolgevan de hinder die ze met zich meebrengen"(1), vervolgens
dienden de religieutzebroederschappenvervangente worden door dezevan "De
aktieve liefde tot de naaste". Tegen deze vernieuwingen protesteerdede aartsbisschopvan Mechelen, maar de keizer liet hem antwoorden"Uw tegenwerpingen
zljn zonder twijfel het effekt van een waanbeeld".
Het is juist dat deze willekeurige maatregel niet zonder voorgaandewas. Reeds
Maria-Theresia bemoeide zich al te vaak met het bestuur van de kerk door het
uitvaardigenvan dekretenop de giften van religieuzen(13mei I77L)en op de leeftijd
van de toetreding (18 april 1772).
JozefII was nog stoutmoediger.Op 28 november1781vaardigdehij een edikt uit dat
de religieuzeordenverboodaanvreemdeoverhedente gehoorzamen; in april 1782,
boden de kommissarissenzich aan om de inventarissenvan de kloostersop te
maken; het volgendejaarverscheenhet dekreetvan de plundering" in het belang
van de kerk..., een meer geschiktbestedenvan een deel van de inkomstenvan de
ordegeestelijkendoor een nuttiger gebruik dan welke men tot nu toe had". Maar het
regendelangs alle kanten protesten: de Statenvan Henegouwenwilden de ekonomische voordelendie de kloostersverschaftenin het juiste daglicht stellen,de Raad
van Vlaanderenen dezevan Brabant weigerdenhet edikt te publiceren...voor wat
de keizer-koster aanbelangde. De 5de april 1783 geeft de regering aan de
aartsbisschopvan Mechelen kennis van een eerstelijst van opgehevenkloosters
(Kartuizers, Karmelieten, Rijke Klaren, Dominicanen, enz.), kort daarop een
'Willetweede lijst (Reguliere Kannuniken van de H. Augustinus, Celestijnen,
mieten...) en tenslotte een derde (Arme Klaren, Kapucijnen,Annociaten,...).Al
deze huizen moeten worden ontruimd tegen 3 juli 1783. De 2de juli van het
volgende jaar werden de 5 huizen van de orde van de Trinitariërs en hun broederschappenopgeheven... en dit alleszonderenigakkoordmet de RomeinseHof en de
religieuze overheden. Als schadeloosstellingkregen de religieuzen die in het
wereldseleven terugkeerdeneen pensioen van 420 tot 480 florijnen, de kloosterlingen een van 300 tot 350 florijnen (2).
Op 25 maart 1783 wordt het "Komité van de Kas voor Religie" gekreëerdom de
goederenvan de opgehevenkloosterste beheren; op 5 maartl797 gaatzeoverin de
handen van de "Raad van State",vervolgensna de OostenrijkseRestauratie,op 27
juli 1791, aarrdeRaadvan Financiën. Wat de operatie zelfbetreft, dezeblijkt briljant
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te zljn geweest,daarde som van de overdrachtenlen zeersteontoereikendwas om
zich van de opgelegdelasten van de administratieen de pensioenente kwijten.
De plunderinghad dadelijkplaatsen zonderkomplimenten,eenbeetje zoalsbij het
miljard van de Congregatiesin 1903.Het tafelzllver,zelfs datvan zeef grote waarde,
werd in de smeltkroesgesmetenom omgezettewordenin geldstukken.De kledingstukken en de liturgische gebruiksvoorwerpen, zoals monstransen, cibories,
wierookvatenwerdenaan pastoorsaangebodenen meestalbereiktehet een te lage
prijs. De altarenen de meubelswerden somsgratisvan de hand gedaan,terwijl de
meer dan 22.000 schilderijen, verzameld in drie depots, Brussel, Gent en
Antwerpefl, onder hun waarde werden verkocht.
In het algemeenweerstondde bisschoppelijkegeestelijkheidniet aandezeaanlokkelijke aanbiedingen.De bisschoppenvestigdende parochiesin de kloosterkerken,
goederen(3). De
de pastoorstoonden zich gewilligekopers van dezeaangeslagen
"Guide d'Enghien" van E. Matthieu vermeldt een aankoopvan 850 vloertegelsin
Naamsesteenin 1785,afkomstigvan de oude kartuis van Herne, bestemdom het
koor van de St. Niklaaskerkte Edingen te herstellen.
Op 10 meillS4 biedt de advokaatFleur, administrateurvan het Komité van de Kas
voor Religie per opbod schilderijen,meubelen,liturgischegewadenvan het opgeheven klooster der Penitentente Bergen aan (4).
De heer Derweduwelz (5), pastoor van Edingen, koopt daar voor 150 florijnen,
"twee kazuifels in geel gevlamde stof, twee dalmatieken, een koormantel, eî2." ;
vervolgensvoor 180 florijnen "een kazuifel met een gebloemdpatroon in gouddraad,twee dalmatica,een antipendium, eengebloemdekoormantelafgeboordmet
een brede galon van antieke figuren in borduurwerk."; en tenslotte voor 150
florijnen "een kazuifel in zilver geflamdestof, met een zuil met bloeiende damastbloemen..."
Hier is het de pastoordie de koper is maar soms,zoalsin B audour,zljnhet de burgemeesteren schepenen,die ter intentie van de parochialekerk kopen.
De 30ste december 1784 koopt de pastoor van Pepingen,J.F. Janssens,onder
inschrijving en voor 50 florijnen het hoofdaltaarmet het tabernakel en... met
bloemversieringenop de zljden... van het klooster van Groenendaal.Het grote
schilderij was reeds verdwenen.
Op I2j anuari van het volgende jaar,is het het klein altaaren de biechtstoeldie gratis
zljn aangevraagddoor J.F. Schuerdens,pastoor van Everberg (6).
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Immers sommigevoorwerpenzijn welwillend overhandigdaaîarme kerken en hun
pastoorslaten niet îa ze met aandrangte vragen.
A. Biourge, pastoor van Petit-Roeulx-lez-Braine,in Brabant, wenst de gehele
versiering van het huis te Orival (klooster van de Trinitariërs bij Nijvel) of van
ergensanders... "mijn kerk is zwaarbelast,door de herbouwingen die zich onlangs
hebben voorgedaan" (7).
Op 11februari 1785verzoektG. Carnonckel,pastoorvan Heikruis,... en verkrijgt
een "houten kruis met een kleine zilveren Christus waarvan hij spreekt,,.
AIzo is het dat pastoors,kerkmeesters,burgemeestersen schepenenhonderden
verzoekschriftensturen om een bod te doen of zelfseen hogerbod tegende konkurrenten, soms ook een verzoek tot een begenadigdeschenking.
Sommigenzelfs,moe van het wachten,richten zich tot Brussel,en E.J. De Truck
schrijft vandaaraan administrateurFleur in Bergefl, op 28 juli 1784: "De ongeruste
parochiepriestersvan de provincie Henegouwen beklagen zich over het feit dat de
verdeling van de ornamenten, linnengoed en tweederangskerkgoederen,die in
andere bisdommen sinds meerdere maanden volledig is uitgevoerd,in dat van
Kamerijk nog niet begonnen is... De deken van de Christenheidin Bergen (Du
Mont) vertraagtdit werk omwille vanzijn ouderdom en zijn ongemakken...hij zou
moeten overgaan tot een samenwerking met de pastoor van het Begijnhof,

Lagniau".
Het wasechterin de dekenijvan Edingenniet veelbeter.Het is J. Monthirons(8)
die vanuit Edingen,op 27 ju,li1784,îaat Brusselschrijft:
Mijne Heren,
De pastoorvan Quenastheeft me gevraagdîaarU te schrijvenopdatU de opdracht
zou willen gevenaan M. Vanhourderlinghe,dekenvan het distrikt Halle ... die de
noden van de parochiesvan zijn distrikt kent..."
'Als, Mijne Heren, aan de dekensvan
elk distrikt opdracht zou geven..." en hij
voegt er aan toe dat de pastoorsverontrust zljn... en dat men hoopt op een kapelaan
voor de wijk van de kartuis van Herne (9).
In dezelaatsteperiodevan de 18deeeuwblijkt de wereld,zogoedweergegeven
door
Goya, aangetastdoor waanzin: de keizer die tot en met het zilveren tafelbesteklaat
weghalen, en de seculiere klerus die zich op de achtergelatenkleding van hun
geloofsgenotenwe{pen. Ziedaar wat althans ontbreekt: de waardigheid.
***
Na dezenoodzakelijke inleiding, die ons het klimaat van het tij dvak situeert,vragen
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we ons afwat er gebeurdemet de kartuisvan Herne, zijn goederenenzijnmeubilair.
T e n e e r s t e , h o e s t o n d h e t m e t d e r e l i g i e u z e n e n l eokpe2n6 a p r i l l T S 3 , d e d a g v a n d e
ophefïing ?
In een rapport vanI775, dus wat vroegerdan het dekreetvan JozefII, maakt de
deken van Halle, Nestor'Walravens(10) melding dat er zich op die datum elf priestersen twee lekenbroedersin het kloosterbevonden; hij voegt er aan toe, en niet
zonder enige bitterheid, dat vader abt (11) vaak afwezigwas,namelijk op reis per
koets,het was een berline, -die weldra zou verkocht worden,- en daardoorde gelovigen ergerendterwijl de anderereligievzende kloosterregelstipt naleven.Reedsin
meil782 was er een lijst van de kloosterleden(12) bezorgdaan de administrateurs
van de "Kas voor Religie". ZoaIs men weet, dateert het keizerlijk dekreet van 17
maart 1783 en zal de aanwendingdaarvanin de kartuis spoedigvolgen, namelijk
vanaf 26 aprll eerstkomend.
Het ledenbestand'schijnt
onveranderd:de prior, overstevan de gemeenschap,
een
zekere Vanderherrelveghen, geholpen door een procurator, Vanmeulders of
Vanmulders.Dan volgeneencoadjutor,genaamdBruno le Comte (13),eenvicarius
Debackerof De Backreen een kosterBernardBouvie of Bonnevie.Aan dezepaters
moet men de volgendetoevoegen:Dom Hugo Ducaers,Dom PetrusVannieuwenhoven, en drie anderen: Cromoogen,Luycx en Lambrechts. De twee lekenbroeders vanI7l5, waarschijnlijkdiaken in 1783,zljnafwezig bij de uitwijzing van de
geestelijkendaarze îaar Kamerijk waren gezondenmet het oog op hun priesterwijding. Het zijn Andreas Loons of Loens en Hugo Tomboy, die de vitaliteit van de
oude stichting van Walter van Edingen hiermee bewijzen.
Beiden zullen inl794 samenmet pater Bruno Le Comte een petitie aan de keizer
sturen, met als doel de verdwenen kartuis weer op te richten.
Aldus bevatte de gemeenschap12 religieuzen,één meer dan acht jaar voordien.
Ongelukkiglijk zljn er drie onder hen, de broeders Luycx, Lambrechts en
Cromoogen"ziekelijk" - zljn de vissenvan de vijvers te Schiebeek,het regime,de
vastenof het isolementverantwoordelijk? -, door administrateurCattoir aangeduid
als "zwakken", een term die men in zljn oude etymologische betekenis moet
verstaan: zwakvan gezondheiden geest,misschien zenuwzwakof aangetastdoor
een lichte waanzin.Op 24 en26 mei informeert pater prior bij de Brusselseadministratie naar wat hem te doen staat, maar op die datum heeft de weduwe van A.
Lambrechtsreedsaandezeheren gevraagdom haar zoonbij haarin B russelterug te
nemen, middels een pensioenvan 300 florijen, plus de kosten van de dokter, de
chirugein en da apotheker.Haar \Menswerd zonder twijfel aanhoord daar z|j op 6
september aan de administrateurseen verzoeklaat gewordenom haar zoon naar
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Geel te laten over plaatsen... wat haar geweigerd werd, zoals we verder zullen
zien.
Het is in feite 300 florijnen pensioenaan de "drie zwakken",plus 150florijnen voor
onderhoud en geneesmiddelendat de Kas voor Religie hun belooft (14).
Zrj zullen gehospitaliseerd
worden in het huis van de Cellebroedersin Brussel,die
voor hun gebruik matrassen,oorkussensen bestekkenzullen ontvangenkomende
van het klooster van Herne.
Worden dezeprojekten gerealiseerd? Het is weinig waarschijnlijk, daarhet schijnt
dat Cromoogendoor zijnvaderJeromewerd gehuisvest,ten minste gedurendeeen
zekeretijd, daar deze eenverzoekindiende met het oog op schadeloosstellingvan
de kosten voor "pensioen,vestiging,onderhoud, dokters en geneesmiddelen"...
kortom allerhande! Maar er werd hem geantwoordzich te wenden tot de overste
van de Cellebroedersin Brussel.
Deze zljn niet akkoord daar Cattoir op 25 augustusbeslist hun alle drie te plaatsen
bij de Alexianen; maar de overstevan dit huis vraagt 420 florijnen pensioen i.p.v.
300, betaaldper trimester,en 480 florijnen tot ze de leeftijd van 60 jaar bereiken.
Het nieuwe klimaat is gunstigvoor Cromoogenen reedsop 31oktober stuurt hij een
brief vanuit het kloosterder Alexianen, die hij ondertekent: "8. Cromoogen- presbyter ex-Cartusianus".Op 5 novemberstaatmen hem toe, in uitstekendegezondheid de Aleianen te verlatenmet volledig behoud van het recht op zljn pensioen.
Wat gebeurter gedurendedezeperiodein de kartuis?Volgenseenbrief van 13juni
1783 zljn aIIereligieuzenuitgewezenvoor de 18de eerstvolgend.
"'Wathet vertrek van de individuen b etreft : de 2 zwakkenzij n vertrokken op 2 en 4
juni. De 6de is de coadjutorweggegaan,
die reeds4 jaarlang TBc-lijder is (15).De
dokter zegt dat hij dezemaand niet zaI uitdoen ; drie anderen zqn vertrokken de
10de...blijven nog over: de prior, procurator,vicariusen koster,die wachtenop de
terugkeervan de diakens,priestergewijd in Kamerijk. Ik reken dat voor de 17deof
18de eerstvolgendalle personenuit het kloostervertrokken zrjn" (16).
Aan de12 en 13 religieuzen,als men De Groote,die verdwenenis, meetelt,moeten
wij 10 dienarentoevoegen,waarondereen koetsier,een koeherder,en landarbeiders, dagloners,die in het dor en niet in het kloosterverbleven.
***
Op 5 april 1783hebben de administrateurshet liggendegeld, zijnde3656florijnen,
19 stuivers en 9 penningen in ontvangst genomen.
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De 26ste is de ophefling van het kartuizerkloosteruitgevoerd en een staatvan de
goederen,inkomstenen lastenopgemaaktdoor Jean-Antoine-Joseph
Pepin,fiscaal
raadgevervan Henegouwen.Deze staatbeslaateen groot volume, welke een afzonderlijke studie zou vergen.
's Anderendaags,de 27 ste,maakt
Jean-JosephMonthiron van Edingen zorgvuldig
een inventaris op van de zilveren voorwerpen, die dadelijk zullen verpakt en
verzondenwordennaarde Munt te Brussel.Het is eengrootgedruktblad van72 cm
op 53 hoog, met als titel ; "Afzonderlijke beschrijvendetabel van het vaatwerkvan
de kartuis van Herne bU Edingen". De Naam van de verschillendevoorwerpenwas
vooraf gedrukt; het volstond dat de administratie enkel het aantal aanduidde.
"3 opscheplepels
,l2lepels,,l2 vorken, 2 pepervaten,1 kofTiekan,l karaffendrager,4
kandelaars"...bovendien enkele"zaken waarvanhet niet mogelijk is geweestze te
rangschikken:18 dessertlepelsen vorken".
Voorlopig, het is te zeggentot 22 augustus1783,liet Monthiron voor het gebruik aan
de gemeenschap1 opscheplepel,12 lepels en 12 vorken, en 11 kofrelepels.
"AIzo bewerkstelligd in genoemd klooster op 27 april 1783 door de ondergetekenden, ontvanger en ekonoom

J. Monthiron

N. De Ryst

Een tweede "tabel" of groot gedrukt blad, beschrijft afzonderlijkde gewijde vaten
van de kerk:
"I remonstransencirkel,waarin men de heilige hostie bewaarde, 9 kelken met
patenen,3 dozenwaarin men de heilige hostie en de heilige oliëen bewaarde,1
wierookvat,1 wierookschelpje,6 wijnkannetjes,3 borden en schotels,1 versierd
missaal,4kleine kandelaars,1 met zilverversierdewijkwast, I lamp, 2 kruisbeelden,
2 kronen en I scepter"(17).
Een handgeschrevennota voegt er aan toe "enkel kostbare zakenwaarvanhet niet
mogelijk is geweestze te rangschikken,zijnde: 4 hartjes,2 kringetjes,1 medaille, 1
rozenkrans,1 kleine bol, 1 verzilverde schelp voor het wijwatet."
Maar onzeadministrateurshadden een SherlockHolmes-instinkt. Ze hebben een
bewijs ontdekt, gedateerdop 17 februari1782,volgenshet welke juwelier Beghin
van Bergen erkent 4 zilvercn kandelaarsin zgnbezit te hebben, wegend22I ons, 1
"êterlin" om er nieuwe mee te maken.Deze kandelaarswerden terug opgenomenin
de inventaris en verbeurd verklaard.
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Bovendien noteert men naastal dezezakennog een zilverenkruis met een Christus
in hetzelfde metaal, en een andere op een koperen kruis.
Voorlopig behoudt de gemeenschapvoor het uitoefenen van de mis "1 ciborie, 4
kelken met patenen,1 doos voor de heilige hostie of heilige oliëen en 1 versierd
missaal."
Al dezevoorwerpen zullen worden terug gegevenop 22 augustus1783"aarrMijnheer Marquart - Waradin van de Keizerlijke Munt in Brussel", met de reeds
genoemdelepels en vorken. De administrateursvoegen er dan een klein zilveren
kruisschrijn, 2 schrijnen die verzilverd zljn,l schrijn met een zilveren voet aan toe.
A1 deze voorwe{pen zullen in een kleine kast opgeslotenworden en naar Munt
verstuurd...heeft men ze daargesmoltenof zljn ze er verkocht(18)?
In het begin van de maandmei 1783,heeftJ.-A.-J.Pépin,geholpendoor twee leenmannen, "die dienst deden als notarissoo", een inventaris opgemaakt van de
meubels en de roerendegoederen.
De bibliotheek van het klooster was 460 volumes rijk, onder dewelkeMiraeus, de
oorkonden van Henegouwen, de Annalen van de provincie Henegouwen door
Vinchaut, de geschiedenisvan Edingen door Colins, 10 delen kommentaren op de
bijbel van Corneliusa Lapide,plus gehavendegotischeboekendie niet de aandacht
van de administrateurstrokken.
De liggende gelden interesseerdenhun meer; in een koffer bevonden zich 235
florijnen, 14 stuivers,en in de lade van de procurator 445florijnen, 14 stuivers.Het
was weinig en onzemensen waren ontgoocheld.Pater prior legde uit dat men het
klooster had moeten herbouwen in 1781,ook twee hoeven en de kerk hersteld.
Bovendien hadden de religieuzen in 1757 schulden terugbetaaldvoor een bedrag
van 5.581florijnen,14 stuiversen 2 penningen.
Dan volgde het grondig onderzoekvan de cellen en de gebouwen: de klokkentoren
bevatte een beiaard van 25 klokken met zljn rjzeren tamboer en een horloge ; de
refter is versierd met 12 schilderijen,in de wand aangebracht,het leven van de H.
Bruno verhalende; twee grote engelen bevinden zich aan beide kanten van het
hoofdaltaar, waarvan het retabel een doek draagt, "Maria ten hemel opneming"

(1e).

De cel van Dom Vanmeulders,procurator,bevat 29 volumes in kwarto,waaronder:
een woordenboeklatijns-fransuitgegevente Parijs, het Theatrum Orbis Terrarum
van Abraham Ortelius, een bijbel uigegevendoor Plantijn, het groot woordenboek
frans-nederlandsvan Jan Louys D'Arsy, de "medicus christianus van Louis
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Bertha", de oorkonden van Henegouwen: 62 volumes in-octavo.waaronder de
werkenvan Thomasa Kempis,de "Belgii descriptio"van Louis Guiciardin,en de 33
volumes van "Manipulus sacerconcionum" door JérémieDrescelius.
De cel van pater coadjutoris een beetjeminder rijk, alhoewelze 50 volumesbevat.
waaronder: het Concilium tridentinum (l vol.), le voiageur françois, Voltaire te
midden van schaduwenen een reis rond de wereld in 5 volumes.
Dom Debacker,vicarius,heeft75 volumes,de meestein het latijn, 15in het fransen
10 in het nederlands. Daarbij bevinden zich ook de "senientiae" van pierre
Lombard.
Dom Bouvie bezitg5 volumes,bijna allen in het latijn, waaronderde "Opuscula"in
4 volumes van Mayart ... zonder twijfel de preken van Olivier Maillard, bekend
prediker uit de l5de eeuw.
De anderecellen levereno.a. een werk van Alphonse Rodriguez in 4 volumes bij
Dom Cromoogenen een bijbel, een verklarendmissaalen de kartuizersregelbÙ
Dom Tomboy, diaken (20).
***
Na de inventaris van de boeken,volgtdeze van de schilderijen,die vrij talrijk zijn.
Men telt 67 exemplarenin het klooster,meestalte kort beschrevenom-erde-identificatie van te doen.
In de refter zijn er, naast de geschiedenisvan de H. Bruno inI2 schilderijen, drie
anderevoorstellendeKristus, de H. Maagd, en Sint-Jan.Ook waren er nog 47'ingekaderdegravuresen een houten Kristus met voet, enz...
In de kerk,is het hoofdaltaarversierdmet eenTen Hemelopneming(10voetenhoog
op 7 breed)geschilderddoor JeanVan Houbraken.Een schilderijstelt de geboorté
voor en een ander de onthoofding van Sint-Jan.
Het altaarvan de H. Familie, aangebodendoor de Craeyeris versierddoor eenschilderij van 8 voeten hoog op 5 breed.
In de logeerkamervoor de gastentoont een schilderij "Ons Heer in de lij kwade",een
andere stelt een vaasmet bloemen voor.
In de tweede kamer, een Maria-Boodschap.Dan vernoemt Monthiron een lange
serie schilderijendie onmogelijk in één plaats kunnen gesitueerdworden:
een Aanbidding van de herders; een aanbidding van de Driekoningen (4 voeten
breedop 3 hoog); de Maagdmet hetKind enJozefin een landschap(4 voet breed
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eî2,5 hoog) ; St-Antonius in de woestijn (inzwart houten kader); Christus met de
Maagd en St-Jan(1,5voet breed op 2 voet hoog) ; een fruitstilleven (3 voet breed op
2,5 hoog) ; een gescheurddoek dat de marteling van meerderekartuizersvoorstelt
(8 voetenin het vierkant) ; het Kindj e Jezusmet de Maagd,St-Jozefen een kartuizer
in aanbidding; Sint-Maria-Magdalena,
boetelinge; St-Hugo;4 schilderijenmet
vazen bloemen in zwart kader; Onze Heer aan de geselkolom.
In de kleinegastenkamer:Rebeccanaastde putmetElizeus;H. Jozefdragendhet
kind; de vlucht naar Egypte in een landschap;'4 doeken met potten en ruikers
bloemen; en tenslotte2 landschappenmet enkele fijn geschilderdegebouwen.
In de benedengang:de Maagd met het kindje en de H. Katharina.
In de grote gastenkamer: in het houtwerk van de schouw een Brusselswandtapijt,
voorstellend Onze Redder aan het kruis.
In de kerk: aaîhet altaarvan St-Bruno ziet men dezeheilige met de hertog van
Calabria(8 voet hoog op 5 breed).Tegenoverhet hoofdaltaar:de kleding van een
novice-kartuizer(13voet in het vierkant).In de kapelvan de prior : de heilig Barbara
en de heilige Katharina (5 voet hoog op 4 breed) (2I).
Na de inventaris van de doeken komt dezevan de kleine voorwerpen, daar alle
goederenabsoluut dienden verkocht te worden: strozakken,matrassen,oorkussens,beddelakens,wollen dekens(2 per kamer), bedde- en venstergordijnen.
Alzo neemt Monthiron in de cel van de prior 4 landkaartenop papier,eenbidstoel,2
kleine barometers,een lepel en een vork in zilver en een draagbareinktkoker op.
Bij vicariusDebackere,een tinnen vaasvan de welke men tegenwoordigeen bloemendrager zou maken, verder nog haardijzers,koperen tangen en een koperen
verwarmer,,enz.
Dom Cromoogen bezat een tinnen inktkoker, een schrijnwerkersbankmet een
schroef,lijmknechten en een draaibank met bijhorende (22). Dom Vannieuwenhoven bezat ook een dergelijkedraaibank,terwijl men in de anderecellen haardijzeîs, schoppenvoor het vuur, ijzeren tangen, barometers,enz. opneemt.
De verkoop van al dezevoorwerpengebeurt langzaamen het is maar op 26januari
1785dat Turck vanuit Brusselaan Monthiron zal schrijven : "LJwordt belastmet de
openbareverkoop van de marmeren schouw in de eerstegastenkamer,het beschot
en hetBrusselsewandtapijt, enz. plus 4 koperen ketels,de tuinpoffip, de lambrizeringen, de wereldkaarten,errz.Het werk van de vandalen zet zich tijdens het jaar

110
verder: op 9 april is het de verkoop van de schilderijenvoor de som van 1638
florijnen, 11 schellingoû, min 5 florijnen 9 schellingen 6 penningen voor de
onkosten; op 31 augustusde verkoop van de materialenafkomstigvan het binnenklooster.
***
De inkomsten van de kartuis,in de heerlijke renten, komendevan giften en dikwijls
belast met jaargetijden vanaf I3I4, waren nogal aanzienlijk.Meer dan 35 renten,
verschuldigdte Gagesen ook te Herchies,bedroegende som van5097florijnen 14
stuivers 6 penningen. Vier huizen en erfgoeden,gelegenin het dorp van Gages,
moestenhet kloosterheerlijke renten "krachtensde schenkingen oprichting, die in
I3I4 werd gedaandoor wijlen Mgr'Wattier, heer van Edingen." Mr Dandelot is ook
op 7 dagwand renten schuldig terwijl in Herchies onafkoopbarerenten worden
vermeld voor 149 florijnen 3 stuivers 2 penningen voor de welke de graaf van
Egmont voor 10 pond 13 schellingen en 1 penning tussenkwam.
De heerlijke renten gesitueerdin Gagesmet eengrondrechtop de bodemprodukten
voor 9 bunders 1 dagwand werden verkocht op 24 aprlI 1786 aan N. du Mont,
markiesvan Gages.Voor de eerstenwas hij de koper aan de prij s van 5097florij nen
14 schellingen6 penningen en gaf 1232florijnen voor de tweedeuit. Deze nobele
heer handelde in een van de slechtstezakendie er waren ... 6 jaar later schaftede
Franse Revolutie met één pennestrijk definitief al de heerlijke rechten af (23).
De administrateurs, echte boekhouders, verheffen vervolgens alle nietheerlijke
renten verschuldigd door talrijke schuldenaarsen die niet meer werden betaald,
soms sinds lange tijd, hetzij een vertraging van l tot 27 jaar.
Een eerstelij st bevat de namen van24 schuldenaarsonder de welke men vindt : het
huis van de pastoorvan Edingen die 3 florijnen 16.6moet voor 3 jaar; de gilde van
St-Elooi die 10 jaar moet, hetzlj inzljngeheel de bescheidenschuld van 1 florijn 6
stuivers; de abdij van St-Aubert in Kamerijk moet voor 2I jaar 1 florijn 15 stuivers
maar eveneensvoor een andereachterstalligerente van 8 jaar,3 florijnen 6 stuivers.
Voor deze eerste lijst, kan men dus de som van 1744 florijnen 6 stuivers 8,5
penningen invorderen.
Een tweede lijst draagt de namen van 40 schuldenaars uit Edingen of het
omliggende,die over het algemeenmeer bescheidensommen moeten, gaandetot
10 stuivers.Het is waar dat de vertraging soms aanzienlijk is en zich kon uitstrekken
tot 30 jaar.Het totaal brengt niet meer dan 354 florijnen 3 stuivers 11,5penningen
op. V/erden ze ooit ingevorderd? Men kan eraan twijfelen.
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Vanaf 9 januari Il87 bieden verschillende schuldenaarsdie woonachtig zijn in
Edingen, Tollembeek en Herfelingen zich aan om de renten terug te kopen.
Bij dezegelegenheidwaren er moeilijkheden tussende administrateurMonthiron,
die de teruggavevan "de penning 18 argent fort" aangenomenhad, terwijl de ofÏîciaal P. Druman de afkoop in "de penning 24" eiste daat de renten onafkoopbaar
waren ; hij moest zich schikken naaf een rondschrijven van 10 oktober (brief van
Drugman van 18januari 1786).Monthiron antwoordt hem op 23januari dat hij niet
wil weten of ze afkoopbaarzijn of niet... tevergeefsdaarhij verplicht is de schuldenaarsvan de renten in kennis te stellen dat hun teruggavein "de penning 24" moet
gebeuren,wat het nodige kapitaal voor da afkoop met 60loverhoogt (24).
***
Voor de liturgische gewaden,Monthiron had op 26 februari en ook op 6 maafiI784
de gedetailleerdeinstrukties ontvangenvan Brussel.Het linnengoeden de gewaden
moeten onttrokken worden aan elk wereldlijk gebruik, ze mogen geen voorwerp
zijn om in de publieke verkoop te worden tentoongesteld,maar aangebodenaan
pastoorsmet uitzondering van alle leken en zelfs privé-kerkelijken.Hij moet een
aankondiging laten drukken voor Edingen, de omliggende dorpen en de plattelandskerken; een tentoonstelling zaI plaats hebben te Edingen, vervolgens
ontvangt men de inschrijvingen van2I maart tot9 april volgens een vooropgesteld
formulier : Ik ondergetekende
... bied voor het nummer... de som van ...
jaar, op 11juni 1783,heeftJ.Monthiron, geholpendoorN. De
Reedshet voorgaande
Rijst, een nauwkeurigelijstvan de gevondengewadenin de kartuis opgemaakt,nl.
56 kazuifelswaarvanenkele zeermooie : 4 witte met eenverheven geborduurd kruis
in goud en met goudenboorsel; eenrodevan goudlakenmet eengeborduurdkruis,
de passievan Ons Heer voorstellend.Het beeldvan O.L.Vrouw bezatdrie habijten,
drie sluiersen nog anderehabijten voor hetKindje Jezuste kleden.De inventaris
telt ook 6 stolen, waarschijnlijk amicten en drie anderenvan witte, rode enzwarte
kleur die dienst deden voor het evangelieboek.
Op 5 maart 1784 stuurde Monthiron deze inventaris naar Brussel. Men weet niet
wat van dezegewadenis geworden.Zewerden niet alle verkocht, daarhet volgende
jaar, op 2 mei 1785,hij de gewadenverdeelde,ook het linnengoed en zaken van
'Wodecq
bijkomend belang aan verschillendekerken, waaronderGages,
en Graty
"voor beslist geworden is deze laatste als hulpkerk in te richten" (25).
*
**
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De kartuisbezatin een toren op veertigpassenvan de kerk verwijderd,een kleine,
zeer harmonieuze beiaard, van 26 klokken met een uurwerk; de grootste moest
door 2 mangedragenworden.De 4de december1783,werd het geheelverkochtper
openbaaropbod aan de genaamdeDuroeux, luitenant van de stadChimay. Hij was
de koperaande prijs van 3050florijnen "voor dezevan de magistraatvan dezestad".
***
De kartuis van herne bestond uit een gemeenschapmet contemplatiefleven maaf
zij wasook, ter ondersteuning,eenlandbouwbedrijfvoorzienvan gronden,weiden,
vijvers en bossen.De geestelijkenhun bezit ontnemend,waren de administrateurs
verplicht om het patrimonium te waarborgen,om zich bezig te houden met het
dagelijksbeheervan de opgehevenkloosters.Op 2 augustus1783deeltMonthiron
aan de directeur in Brussel mede dat hlj "zeven knechten heeft ontslagenen hun
loon betaaldmet eenhalfjaar toelage...er nog maardrie behoudenhebbende : deze
van het neerhof,de tuinman en de opzichtervan bos en vijvers."Met de aanhoudendewerkloosheidtij dens dezejaren vlak voor de revolutie, is het ongeveer zeker
dat dezeontslagenende rangenvan de ontevredenenvan het regimehebben doen
groeien.
De vijvers leverden hem ook zorgen.De kartuizersvangden de vis in oktober,
ledigden de vijvers op deze wljze dat het volstond om de grootste vissen in de
modder teverzamelen.De drie overgeblevenknechtenverzekerdende vangstin het
begin van de herfst, werden vervolgenswaarschijnlijkook ontslagen(brief van2
augustus1783).Op 11 februari 1785bracht de verkoop van de vis 109 florijen 13
schellingenop. Bestondenalle vijvers op deze datum nog? Men weet het niet.
Reedsop 23 juli 1783heeft Monthiron voorgesteldom maar 2 vijverste behouden
en de anderen om te zetten in weiden of in landbouwgrond, wat toeliet om 16
bundersgrond bij te winnen. De molen van Schibeekbleef ook een onderwerpvan
bezorgdheid...op 3 juni 'Werden
1783,schattede administrateurde herstellingskosten
op
369 florijnen 14 stuivers.
dezeuitgevoerd? Of werd de molen opgegeventot
zijn volledig verval? Op die datum waren er op het neerhof 3 paarden,waarvan2
ouder danl jaar en één van 11jaar,4 ossen,2karcenen een berline.Dan al nam de
belasting een deel van dezeverkoop, zljnde het twintigste (5 o/o)plus de zestigste
penning (20/o).Op 13 juni 1783 vroeg Monthiron of hij "de wijnen" niet moest
toevoegenaan de lastenvan de kopers(gewonegang van zakzn onder het Ancien
regime,dat ook bestondin de 19deeeuw,en dat men dan de wijnpotten noemde).
'W'anneer
de koop niet gesloten werd, bleven de wijnen in het bezit van de
verkopers.
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De verkoop van de gronden en gebouwen sleeptelanger aan.Vanaf 20 augustus
1783,had Monthiron beslistom zepet openbaaropbod te verkopefl,krachtenshet
dekreetvan keizer Jozef II van de 17de maart voorafgaande.De verkoop, geschiedend in drie beurten, op 13 enIT oktover en op 17 november1783,werd besloten
voor de som van20.580florijnen 10 schellingengangbaargeld in Brabant. Ging het
om een nep opbod? Het is nog altijd zo dat de boekhouding van Monthiron deze
ontvangst niet op zijn tegoed vermeldt (26).
Meer ûog, dezeverkoop was maar door open brieven van de keizer bevestigdop 11
maart 1786, uitgezonderd de verkoop van de kerk en van een gedeeltevan het
kloosterdat eventueeldienst deedals woning van een vicarius.De rekeningenvan
de administrateurvanaf maart 1786zijn voor ons ook bewaardgeblevenzonder dat
er melding is gemaaktvan dezebelangrijkegeldelijkeinningen. Wat meer is, dat er
in juni van datzelfdejaar de ontvangstvan de opbrengstenvan gronden, weiden,
vijvers en tuin de totale som van 1145florijnen 90 schellingenbedruagt.In juli
brengen de bossenen gronden een nieuwe inning op vanIlT6 florijnen 5 schellingen, terwijl in april 1788hun inkomens zich verhogentot 484I florijnen 3 schellingen. Op dezedatum is er nog niets verkocht,ondankshet voorstelvan Monthiron
van27 augustus1785om 50 vlaamseen20 franseaffichente laten drukken en het
plaatsenvan een advertentiein de Gazet van Brussel en dezevan Gent.
Drie jaar gaaîaan dit voorstelvoorbij en het is slechtsin 1788dat een aanplakbiljet
de onroerendegoederenvan de kartuis voorstelt:
"Goederen te koop gelegenin de parochieHerne"
"De administrateurvan de goederenvan het opgehevenkloostervan de Kartuizers
te Herne is gemachtigdde verkoopte doen van alle gebouwenen grondenvan het
erf van het genoemdeklooster, die in drie voorstellingenzal plaatshebben in het
genoemdeklooster in Herne" (zonder datum) (27).
Deze goederenverkopenwas niet altijd winst, daarzebezwaardwarenmet talrijke
feodalelastenen hypotheken.Men moest op 24juni 1788"een betereen ter verificatie dienendestaatvan de goederenen de lasten..."opstellen;het is een zeer dik
volume, dat te omslachtig zou zijn om hier te onderzoeken.
Het zou ook veel gezegdzijn dat de verkopen gemakkelijk verliepen. Ondanks de
voorouderlijkeliefde van de landbouwersvoor de grondeî, aarzeldenzij omzich als
kopersaan te bieden voor de goederen,gestolenvan de wettige eigenaars.In l79l
zljn de bossennog niet verkocht, daarop 1 november van datjaar men in een openbare verkoop staandebomen vermeldt gekochtdoor een genaamdeVan Asbroek.
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Zoalsmen er zichaankon verwachtenwas de afsluiting der boekenvan de opheffing
van het klooster op zljn minst teleurstellend.In juni 1783 haddendekunstvoorwerpen,verkocht voor een korst brood, niet volstaanom het levensonderrhoudvan
de religieuzen, hun kleding en de toelagen van de dienstknechten,zijnde 2743
florijnen, te betalen. De administratiekosten, dat mocht ook gezegd worden,
bereikten de geringensom van2 florijnen 16 schellingen,terwijl het onderhoudvan
de gebouwen een uitgave vereistevan 47 florljnen. Einde juni had de boekhouder
2492 florijnen ingeschreven...maar de situatie neemt op 9 juli eerstkomendeen
gunstigewending met de talrijke verkopen.Hij is dan nog 819florijnen 6 stuiversen
3 penningen aan de Kas voor religie verschuldigd.
Ongelukkiglijk hebben de archievenniet de volledigeboekhoudingvan Monthiron
bewaard.Van juli 1783tot juni 1786,bestaan
de rekeningenniet ...dan hernemeîze
tot 3 januari 1788.De betalingvan de pensioenenaan de religieuzenbelopen elke
maand ongeveer1200florijnen, terwijl de administratiekostenelke maand 40 tot 47
florijnen bedroegen.
Op 18 en2l april1788gafMonthiron voor het eerstde somvan6200florijnen aande
"Algemene ontvangsten"in Brusselterug,terwijl op 3 november eerstvolgendenog
804 florijnen 6 stuivers en 9 penningen aan toegevoegdwerden. Op die datum
waren natuurlijk nog niet alle goederenverkocht, onder anderede bossen,maar het
overzicht van de operatie was nauwelijks bemoedigend: een kloosterinstelling
gesticht inI3I4 te hebben uitgeschakeld,die zichzelTonderhield voor de bespottelijke som van 7000 florijnen, met de last van 13 religieuzepensioenen(28).
***
Voor de kerk volledig ontdaanwas van zijn meubilair, was er een voorstel om ze te
houden om er een hulpkerk te vestigenen voor de huisvestingvan een vicarius of
kapelaan (29).
Als gevolgvan een overeenkomstvan 30januarilT 84,bracht de pastoorvan Herne,
B. Berghman,religieusvan de abdij van sintAubert te Kamerijk, eenbezoekaan de
kerk, het cijnsgoed en de cellen, vergezeldvan de architect-landmeterPinteau en
waarschijnlijk van Monthiron. Deze laatstenoteert : "In de genoemdekerk bevindt
zich een grafbedektmet een koperenplaat met de inscriptie: hier is begravenjean
battar van Edinghe.. alsook vijf andere stenen waarvan de inscripties afgesleten
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zljn". Het afgesletengrafschrift draagtgeen datum meer, maat we weten van elders
dat Jan van Edingen gestorvenwas op 3 maaft 1303 en dat de koperen plaat werd
gesmolten(30).
In 1822vond men in de oude kerk het graf van Pierre van Luxemburg terug, die
overledenwas te Edingen op 25 oktober 1482 (31).
geweest...de
De ideëenvoor de oprichtingvan de hulpkerkzijn nooit gerealiseerd
tijden waren er niet erg gunstig voor.
In april 1788 heeft men voorgesteldom een kerktoren te bouwen om de kerk te
stutten (men herinnert zich nog dat de toren, die een beiaardomvatte, zich op meer
dan 13meter van dit heiligdom verwij derdwas) maar dezewerd vlug afgebroken.De
pastoordroomde ook van het oprichten van een school,die ingericht zou zij n in een
cel ... ongelukkigerwijze zov de restauratieopgelopen zljn tot 762 florijnen 4 stuivers.Op 5 november1788,steldemen zich tevredenmetvenstersterug te plaatsen
voor 6 florij nen 6 stuivers(32),vervolgenswerd van al dezedromen afgezien E erlij k
gezegd,warende gebouwen, op het gastenkwartierna, dattot in onzedagenbestaat,
zeef oud.
***
Ondertussenhadden de religieuzen niet alle hoop verloren om in hun eigendom
terug te keren. De 24ste maart 1794, op de vooravond van de terugkeer van de
Fransen, schrevenz|j deze brief aan de Oostenrijkse souverein,Frans I :
"Aan zljne Majesteit de Keizer en koning,
Verzoekennederig de religieuzenvan de Kartuis van Herne bij Edingofl, onwettig
ontheven... dat zljne majesteit zich hebbende verwaardigdin te stemmen met de
herinstelling van de kloosters,de verzoekerswillen delen in de werking van deze
weldadigebeschikkingen.Tot dit doel hebben de verzoekerszichin kapittelverzameld en hebben de bijgevoedeakte van hun kapittelbesluitopgesteld'...enz.De
kartuizersvoegeneraantoe dat z4veruakenom schadete eisenen gaanakkoordmet
de reedsgedaneverkopen...wat er op wijst dat niet alle grondenverkocht waren op
deze datum. We veronderstellendat de keizer nooit dit schrijven heeft ontvangotr,
maar wat zeker is, dat hij door de franse oven4/inningvan Fleurus er onmogelijk
gevolghad kunnen aan geven.Dit verzoekschriftwasgetekenddoor paterBruno Le
Comte, de oudstereligieus en door de patersAndreas Loons en Hugo Tomboy, de
diakens die in 1783 te Kamerijk werden priester gewijd. De kartuizers,temidden
misrekening en ruïnes,bleven trouw aan hun geestelijkideaalen het was zekerniet
zonder verdienste(33).
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Nog in 1801bleef de schaduwvande kartuizershetgewetenkwellenvan de kopers
van hun goederen(34). Men heeft 5 kopij en van testamentenbewaardvan23 maaft
tot 1 april 1801,twee in hetvlaams,drie in het frans,zonder twijfel opgestelddoor de
pastoor van Herne, B. Berghman. Men kan ze als volgt samenvatten:
1. de koper houdt de koop die hij gedaanheeft voor nietig.
2. hij betuigt ztjn oprechte spijt voor het feit dat hij zich hieraan schuldig maakte.
3. hij verbindt er zich toe om van zijn erfgenamente eisenvan de goederenaanhun
wettige eigenaarsterug te geven.
Het eerstevlaamsetestamentdraagtde handtekeningenvan de erflaterMa de Ro en
van drie getuigen: Guillelmus van Eeckhoudt,B. B erghmans,pastoorin Herne, en
J.-B. Janssens,onderpastoor.
Het tweede,in het vlaams,is van Anna-M. Sermeusmet de handtekeningenvan de
getuigen: FranciscusPoelaert,PeeterCosijn en Joannes-baptistCosijn.
Een ander in het frans draagtslechtsde naamstempelvan Nicolas Croes,terwijl de
namen van deze getuigen verdwenen zljn.
Nog een anderis getekendop 23 maart1801door Marie-CatherineGilbert en draagt
de nemen van twee getuigen: Petrus J. Ravetsen JoannesFranc. Ravets(35).
Gelukkig kwam voor de angstvalligegewetensen voor de erfgenamenweldra het
konkordaatvan 1802de laatsteangstenstillen. Het leven van de oude kartuis van
Herne, men kan het geloven,nam een defrnitief einde : de bladzljde in omgedraaid
en een nieuw regime vestigt zich.
***
Het eindevan dezeinstelling is teleurstellend. Zij deedaan de rede twijfelen ! Zoals
de kinderen op zandbouwen, zo ook doen de mensen : "er is een tijd om te bouwen
en een tijd om af te breken !" De ruïne van de kartuis,met als prijs voor de duizende
zorgen,is zondervoor iemand van nut te zljn, zoalszoveelin de menselijkegeschiedenis, een geschiedenisvan doven, blinden en gekken. Zonder twijfel zal men
vandaagduizend maal beter zijn, terwijl de atoomenergieis ingezetin het zicht op
een nabij einde van de wereld om te bewaren. AIzo gaan heerschappijen en
kulturen voorbij. De mens is maar nietig! God alleen is groot! (36).

H. Temperman
Pastoorvan Hoves
(vertalingJ. Bernaer)
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ADDENDA
Een voorgedrukt aanplakbiljet.
In het ontheven klooster
van de
in
Men laat weten dat de ornamenten, linnen en goederenvan eersteklassevan de
ontheven kloosters,zijn tentoongesteldtegen ôpbod en private offertes dewelke
men slechtsaan pastoorsen beheerdersvan kathedralen,ferkelijke colleges,parochies en openbare kapellen toelaat, zowel stedelijke âts tanOelijke alsook de
;
overstenvan de religieuze huizen, de reguliere gemeenschappenàn d'econgregaties, met uitsluiting van alle leke-personenen zetfs privaat kèrkelijken (37i

Van harte danken wij E.H. H. Temperman, pastoor te Hoves, omdat hij ons zeer
welwillend en met eengroot hart de toelatinggegevenheeft zijiartlkel Les Derniers
jours de la Chartreuse d'Hérinnes, coniriUution à l'hiJtoire
de ce couvert,
verschenenin de Annales du Cerclearchéologiqued'Enghien,XIV
,1964-1966,p'.
l0l-124, te vertalen en op te nemen in dezebrochure.
( 1) Het was erg veralgemeend!lnl77 5 bestonder slechtseen enkelekluis in de
dekenij Halle, deze
van Kester, die drie geprofestenen een novice telde. "Zij ded,enschool,
schrijft deken'Walraevens, en onde_rrichtende jeugd in het frans en het nederlands.Zlj leefden-volgensregel en
woonden de diensten van de parochie bij.
A.D.N. nr. 9910,cumulus 1985.Verklaring van N. Walraevens,pastoorvan Marke en dekenvan
de christenheid,getekend11 septemberI775.
(2) Op het einde van juni 1784,werden 126 kloostersverlaten; zo waren er
ongeveer3000 religieuzen en kloosterlingen "die zich uit de ledigheid van di kloostersterugtrokken
en in het
wereldlijke leven teruggekeerd"! Een conciergemoest de bewaking van dJ gebouwenverzekeren, in afwachtingdat ze werden verkocht, olngevormd in een hospitaalofîrijgegeven
voor
militaire doeleinden.
(3)

G. De Schepper,in zljn boek "La rêorganisationdes paroisseset la suppressiondes couvents
sous Joseph II" wijst op de publieke onverschilligheiden de ijver van de geestelijkenen
de
leken om kunstvoorwerpente veweryen, die uit de kloosterswerden verdùisterd.

(4) A.R.A. Kas voor Religie, nrs 106,107 en 10g.
(5) Afkomstig van Hoves; hij zou het volgendejaar sterven,op17 augustus
17g5.
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(6) A.R.A. Kas voor Religie, nr 53.
(7) A.R.A. Kas voor Religie, nr 56. De kerk werd in1771 geheelheropgebouwd.
(8) Jean-JosephMonthiron met of zonder "s", overledente Edingen op 15 augustus1804.
(9) A.R.A. Kas voor Religie, nr 58.
(1 0 ) A .D .N . te R i j s e l ; voorl opi gnr 9910,cumul us1985.
(11) Lees "de prior" daar de kartuizersgeen abt hebben.
(12) A.R.A. Kas voor Religie, m 412.
(13) De handgeschreven
inventarisvan Edingen vermeldt als coadjutoreen genaamdeDe Groote.
(14) Brief van de Kas voor Religie aan de overstevan Herne, gedateerdop ll juni 1783.
(15) Etique: in de omgevingvan Edingen een term in de zinvan teringachtigof tuberculose.
(16) A.R.A. Kas voor Religie, nr 4II en 4I2.
(17) Kronen en scepterdie het beeld van de Maagd Maria versierden.
(18) A.R.A. Kas voor Religie, nr 65.
(19) A.R.A. Kas voor Religie, nr 4lI en 4I2.
(20) Deze inventariswas niet enkel opgesteldvoor de verkoopvan de boekenmaar ook met het oog
om ze te onderwerpenaan de censuur van de overheid.
(21) A.R.A. Kerkel. Arch. van Brabant,nr 20.430/8inventarisvan J. Monthiron van 20 mei 1783.
(22) In oorspronkelijketekst staat "un tour "à gilocher"" maat dit is waarschijnlijk "à guillocher" ?
(23) A.R.A. Kas voor Religie, nr 4Il en 4I2.
(24) A.R.A. Kas voor Religie, nr 202.
(2 5 ) A .R .A . Ka s v o o r R el i gi e,nr 411.
(26) A.R.A. Kerkel. Arch. van Brabant, nr 20430/7.
(27) A.R.A. Kerkel. Arch. van Brabant,nr 20430/10.
(28) A.R.A. Kerkel. Arch. van Brabant, nr 20430/1.
(2 9 ) A .C .A .E. d e e l III, p. 206.
(3 0 ) E p i ta p h i e rd ' En ghi enp. 183 en 184 of A .C .A .E . deel MI p. 451.
(31) De kerkfabriek van de St-Niklaaskerkvan Edingen, kwijt er zich in 1785van, zoalswe reeds
aanhaalden,om het koor van de kerk te herstellenmet 850 tegelsin Naamsesteenafkomstig
van de oude kartuis, in 1882vervangen door een marmeren vloer, die afkomstig was van de
refter van de abdij van Ninove, die op zij n plaatswerd vervangenvoor een nieuwe vloer inl964.
(Guide d'Enghien door E. Matthieu).
(32) A.R.A. Kerkel. Arch. van Brabant, nr 20430/10.
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(33) A.R.A. Kerkel. Arch. van Brabant,nr 20430/11: kopij.
(3a) In een herdelijke brief van24 september 7793,onder de OostenrijkseRestauratie,herinnert de
arrtsbisschopïan Mechelen, kârdinaal de Franckenberg aan de kopers van de ontvreemde
goederenteà ti;Oevan JozeflI dat ze deplicht haddenze tertgte geven.In feite was de sluiting
van de kloosteis na de BrabantseOmwenteling onwettig verklaard.Nochtans sprak men nog
niet van "zwarte goederen".
(35) A.R.A. Kerkerl. Arch. van Brabant,nr 20430/12(36) De intenties van Jozef II waren zuiver en we verlangenniet om ztjn gedachtenisnog meer te
bezwaren.Door de opheffing van de abdijen en de kloosters,wilde hij de parochiesreorganiseren en verrijk.tr. Éii mislukte daar het land nog niet rijp was voor zulke hervormingen.
(37) A.R.A. Kas voor Religie, nr 58.
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