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LIJST VAN BRONNEN EN LITTERATUUR
I. ARCHIVALIA

ANTWERPEN, Stadsarchief, К = Karmelieten,
Ms. К 574: Carmeliten of O.L.V.broeders (1494-1745).
Ms. К 576: Chronographia sacra Carmeli Antverpiensis (18e eeuw).
Ms. К 1264: NORBERTUS A S. JULIANA O.CARM. (f 1757), Conventus Bruxellensis sub titulo
S. Simonis Stochii antiqua et novissima descriptio.
Ms. К 1493: NORBERTUS A S. JULIANA O.CARM., Conventus Mechliniensis... descriptio.
BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek,
Ms. 16490: NORBERTUS A S. JULIANA O.CARM., Notitia brevis virorumplurium celebrium Carmelitarum in Belgio (1752).
Ms. 16492: NORBERTUS A S. JULIANA O.CARM., De scriptoribus Belgicis et viris illustribus ex
ordine Carmelitarum.
Ms. 16516: Viri illustres ordinis Carmelitani (18e eeuw).
Ms. 16579: Carmeli Bruxellensis Necrohgium.
Ms. 18271-18272: Miscellanea:
p. 1-225: Privileges, franchises, immunités et concessions papales, impériales et royales... par
le R.P.F. Jean de Meerbeek, procureur des Carmes des Provinces du Pais-Bas 1290-1690,
l'an 1652.
p. 539-593: De conventu Lovaniensi (17e eeuw).
Ms. II 309: Registre waerin geregistreert sijn D'Erfbrieven, Rentebriefven, als andere bescheeden
ende verificatoiren, vande landen, ende Renten, gheleghen soo binnen als buijten de Stadt van
Edinghen als andersints, toebehoorende t'clooster vande Eerw. P.P.Carmeliten onse Lieve Vrouwe Broeders Der Selve Stadt Edinghen, vernieuwt int Jaer ons Heeren 1708. onder den Eerw.
en Pater Eliseus a Sto. Bernardo, Prior van t'Selve Clooster.
DÜSSELDORF, Hauptstaatsarchiv,
Bestand: Aachen, Karmeliter, Repertorien und Handschriften Nr. 1 (kroniek van de Karmel
te Aken uit de 17e eeuw, vermoedelijk van de hand van Milendunck).
FLORENCE, Archivio di Stato,
Conventi soppressi, S. Maria del Carmine, Convento 113, voi. 17: Libro delle Ricordanze
¡408-1483.
, Convento 113, voi. 33.
FRANKFURT A. M., Stadtarchiv,
Repertoria 77, В 78a, 78b, 78с, 78d.
Repertorium В 79: Carmeliterbücher ( = С):
С 4 : Liber depositi provinciae inchoati sub reverendo M. Godescalco provinciali anno domini
MCCCLXUH continens computatus usque ad annum MCCCCVI.
С 5 : Hic liber ex toto concerni/ regimen Rev. M. Hermanni sc. ab anno domini 1370 usque ad
annum 1383 inclusive in quo féliciter obdormivit in domino. Het boek bevat visitatieverslagen
van magister Herman van Neuss, provinciaal van Nederduitsland.
С 6: Acta capitulorum provincialium 1422-1449 van Nederduitsland.
8

С 9: Liber Copiarum continens fundationes bursar um et litteras censuales pro bursts destinatas.
С 11 : Een kroniek van de Karmelorde 1197-1662, waarin speciaal aandacht geschonken wordt
aan de Nederduitse provincie, met name aan het klooster te Keulen (C 41, p. 721 noemt
pater Johannes Weis als auteur van deze kroniek).
С 12 (nr. 10): Capitula provincialia. Priores provinciales et locales. Magistri et Lectores Sen
tent iarum Alemaniae.
С 19: Catalogus secundus illustrium virorum Carmelitarum (1631) met daarna vanaf p. 113
Chronicon fratrum ordinis B. Mariae Virginis de monte Carmeli in Germania existentium.
С 41 : Archivilogium Rheno-Carmelitanum, id est archivaprovincialis Carmelitarum Alemanniae
Inferioris novit er in ordinem registrati summaria Enarratio... exaratum per me Fr. Philippum
a S. Johanne anno 1691. Tomus primus rerum ad forum Provinciae principaliter et imme
diate pertinentium.
С 42: Archivilogii Rheno-Carmelitani Tomi 2 pars 2 (1695).
С 46: Segeri Pauli Scripta et Collectanea historica miscellanea (17e eeuw).
С 47а, 47b, 47с, 47d, 47е: Scripta et monumenta Jacobi Milendunck Carmelita (\ 1682).
С 47a: Tomus В seu secundus R.P. Jac. Milendunck Historiae Provinciae 1200-1500:
Chronicon universale sive Relatio historica de ortu et progressa ordinis fratrum В. Mariae
Virginis de Monte Carmelo in Germania ab initio seculi christiani tertii supra decimum ex
antiquioribus provinciae tabulis, libris, ceterisque documentis aliisque instrumentis et chartis
authenticis in archivis tum provinciae tum aliorum particularium conventuum contentis et repertis rudi minerva excerpta et ordine chronologico digesto.
С 47b: Tomus С seu tertius R.P. Jac Milendunck Historiae Provinciae:
Continuatio chronici ordinis fratrum B. V. Mariae de Monte Carmelo provinciae Germaniae
Inferioris. Seculum Christi decimum sextum.
С 47d: Tomus E seu quintus R.P. Jac. Milendunck Historiae Provinciae:
Series et origines monasteriorum fratrum ordinis B. V. Mariae de monte Carmelo in Ale
mannia exortorum ordine fundationis sibi invicem succèdentium.
С 47e: Tomus F seu sextus R.P. Jac. Milendunck Historiae Provinciae:
Catalogus Historicus virorum illustrium Ordinis Beatae Dei Genitricis Virginis Mariae de
Monte Carmeli provinciae Alemaniae Inferioris, ordine alphabetico digestus (fol. Зг-ЗОО ).
Index Episcoporum in ¡sto catalogo contentorum (fol. 301 r-v).
Series Priorum Provincialium Provinciae Alemaniae Ordinis Fratrum B. M. Virginis de Monte
Carmeli (fol. 304r-3l2v).
Chronicon Carmeli Coloniensis (fol. 314r-626r).
С 48, fol. 174г-213г: Chronicon Francofordiense Carmelitarum. Monasterium Francofordiense
Alemaniae totiusque sextum.
С 52: Collectanea Ri. Ps. Segeri Pauli.
С 85: Chronologia Provinciae Allemanniae Inferioris Ordinis Fratrum Bmae Virginis de Monte
Carmeli Deliniatio. Extraeta ex libris authenticis Provinciae et in hunc ordinem redacta. Fun
damenta iacente R.P. Jacobo Milendunck Coloniensi, initium faciente R.P. Adriano a S. Fran
cisco Antwerpiensi, prosequente ас opus perficiente ас propria sua manu descrìbente P. Christiana a S. Jacobo Geldriensi, anno aet. 60, prof. 41, sac. 36, Domini 1709.
С 86: Catalogus Historicus illustrium Virorum Ordinis B. Dei Genitricis Virginis Mariae de
Monte Carmeli Provinciae Allemanniae Inferioris, ordine alphabetico digestus per R. P. Christianum a S. Jacobo Provinciae Allemanniae Inferioris Historiographum. 1711.
С 87a: Acta capitulorum provincialium van Nederduitsland met financiële aantekeningen over
het depositum provinciae 1384-1399.
С 87b: ¡dem 1488-1523.
С 87c: Idem 1525-1541.

KEULEN, Stadtarchiv,
Repertorium der Karmeliter, Urkunden Nr. 205, 206 en 214.

KOBLENZ, Staatsarchiv,

Handschriftenverzeichnis der Gymnasial-Bibliothek zu Koblenz. Hierbij een aantal boeken af
komstig uit het Karmelietenklooster van Boppard, die zich thans in het Staatsarchiv van
Koblenz bevinden.
BAD KREUZNACH, Stadtarchiv,

Gruppe 776 Nr. 18 (Miscellanea О.Carm., Kreuznach).
BAD KREUZNACH, Pfarrarchiv,

Des Klosters deren Patrum Carmelitarum zu Kreuznach Archivium transumirt und authentisirt,
1692.
LEUVEN, Stadsarchief,

Stadsrekeningen 1442-1443, 1443-1444, 1452-1453, 1475-1476.
LONDEN, British Museum,
Harleian Mss. 3838: JOHN BALE, Anglorum Heliades (fol. 3v-155v).
MECHELEN, Stadsarchief,

Stadsrekeningen 1376-1377, 1475-1476, 1485-1486, 1502-1503.
MERKELBEEK, Nederlands Carmelitaans Instituut, Archief,
II 32: Chronologica Descriptio Carmeli Gelriensis... a R.P. Guilielmo a S. Thoma Aquinate
elaborata 1677 (Afschrift 1901).
—, p. 561-593: Brevis Relatio chronologica de origine, acprogressu Carmeli Gelriensis... per
R.P. Jacobum Milandum (!) S.Th.Baccal. ( = Jac. Milendunck).
II 45 : Carmelus Gelricus procuratus a P. Gommare a S. Henrico (18e eeuw - modem afschrift).
MONS (BERGEN), Archives de l'Etat,
Obituaire 14, Enghien.
MOULINS, Bibliothèque municipale,
Ms. 45: Constitutiones Carmelitarum anno 1357 factae.
OXFORD, Bodleian Library,
Bodl. Ms. 72: JOHN BALE, Collectanea.
ROME, Archivum Generale О.Carm., Commune Ordinis ( = CO.),
II C O . 93: Codex 20: Miscellanea Germaniae et Beigli.
II C O . II 2, Nr. 54: Nomina religiosorum Carmelitarum licentiatorum in sacra facúltate Parisiensi et ordo licentiatorum, bijeengebracht door HONORATUS A S. JOSEPHO (BRUNET) 'ex
tabulis Universitatis' 1687.
RONSE, Rijksarchief,
Stadsrekeningen van Geeraardsbergen 1547-1548.
Registres et Hasses, provenant de Vabbaye de St. Adrien, à Grammont: dossier relatif au couvent des Carmes.
WENEN, Universitätsarchiv,
Acta facultatis Artium, vol. III.
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II

GEDRUKTE BRONNEN EN LITTERATUUR

Acta Capitulorum Generalium Ordims Fratrum B. V Mariae de Monte Carmelo (2 din, Romae
1912-1934), vol. I (1318-1593), cum notis praecipue a R.P. Benedicto Zimmerman O.C.D.
mutuatis, edidit FR. GABRIEL WESSELS O.CARM.

Acta Capitulorum Generalium O.E.S.A. (1275 sq.), ed. Analecta Augustimana, II (1907) IV (1911), passim.
Acta Capitulorum Generalium Ordims Praedicatorum, I (1220-1303), ed. Β. M. REICHERT,
Romae 1898 ( = Monumenta Ordims Fratrum Predicatorum Historica, ed. Reichert, HI).
Acta Capitulorum Provmciae Germamae Inférions Ordims Fratrum Praedicatorum ab anno
MDXV usque ad annum MDLIX, ed. S. P. WOLFS, Hagae Comitis 1964.
Acta Capitulorum Provmciahum Lombardiae 1328-1398, ed. G. WESSELS in AOC, III (1914-1916)
152-168, 203-211, 236-245, 291-294, 335-341, 385-394, 433-440 en 464-466.
Acta Capitulorum Provmciahum ord. fr. Praed — Première province de Provence, Province
Romaine, Province d'Espagne (1230-1302). ed. С. DOUAIS, Pans 1894.
Acta Capitulorum Provmcialium Prov. Carmelitarum Thusciae ab anno Dom. 1375 usque ad
annum 1408, ed. P. CAJOLI in Rivista Storica Carmelitana, I (1929-1930) 183-191; II (19301931) 31-36, 70-76, 116-120; HI (1931-1932) 67-78, 145-158. Publicatie slechts t/m 1387,
daama voortgezet in:
Acta Capitulorum Provmcialium Prov. Carmelitarum Thusciae ab anno Dm 1388 usque ad an
num 1408, ed. P. CAJOLI in AOC, IX (1937-1938) 57-133.
Acta Petri Terrasse, zie TERRASSE.
Analecta Ordims Carmelitarum, Romae 1909 sq.
AMBROSIUS A S TERESIA O.C D., Untersuchungen über Verfasser, Abfassungszeit, Quellen und
Bestätigung der Karmeliter-Regel, in Ephemerides Carmehticae, II (1948) 17-49.
ANDREAE, J. H , Crucenacum Palatmum cum ipstus archisatrapia, ex historia, potissimum politica et literarum, illustratum, Heidelberg 1784.
ANDERSEN, J. O., Paulus Helle, Ungdom og Uddannelse, Umversitetsaarene, dl. I (meer niet
versehenen), Kubenhavn 1936.
ANTOINE-MARIE DE LA PRÉSENTATION O.C D., Le Carmel en France. Etude historique, 7 din.,
Toulouse 1936-1939.
AKENS, F., zie Die Kunstdenkmaler der Stadt Mainz.
ARTS, M., De 'Reformatio Sorethiana', in Documenta Carmelitana Neerlandica, Merkelbeek
1941 sq. (met in de handel), I 13-48.
AUKES, H. F., Het Karmelieterklooster te Woudsend, m Archief voor de geschiedenis van het
aartsbisdom Utrecht, LXVI (1941) 178-252.

BACH, F., Die evangelische Kirche im Lande zwischen Rhein, Mosel, Nahe und Gian bis zum
Beginn des dreiszigjahngen Krieges, 3 din , Bonn 1872.
BAIER, J., Geschichte der beiden Karmelitenkloster mit besonderer Berücksichtigung des ehemaligen Reuerinnenklosters in Wurzburg, Wurzburg 1902.
BANNENBERG, G. P. J., Organisatie en bestuur van de Middeleeuwse Universiteit, diss. Nijmegen
1953
Batavia desolata Carmelitana, zie NORBERTUS A S. JULIANA.
BAURENS DE MOLINIER, TH., Histoire de la vie et du culte de Sie Jeanne de Toulouse, Toulouse
1895.
BENOÎT-MARIE DE LA CROIX О С D , Les Carmes aux Universités du Moyen Age, m Etudes
Carmélitatnes, XVII (1932) vol. 1, 82-112.
BENOÎT-MARIE DE LA CROIX O.C.D., Les Carmes humanistes, m Etudes Carmélitames, XX
(1935) vol. 2, 19-93.
BENOÎT-MARIE DE LA CROIX O.C D., Les reformes dans l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, m Etudes Carmelitaines, XIX (1934) vol. 2, 155-195.
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BIANCO, F. VON. Die alte Universität Köln und die spätem Gelehrten-Schulen dieser Stadt, Köln
1855.
BIANCO, F. VON, Die ehemalige Universität und Gymnasien zu Köln, 2 din., Köln 1850, 2e druk
van dl. I (de titel van de Ie druk van dl. I luidt: Versuch einer Geschichte der ehemaligen
Universität und der Gymnasien der Stadt Köln, Köln 1833).
BOER, C. DE, Carmelietenkloosters in Nederland voor de Hervorming, in Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, XXXIV (1912) 164-197; XXXV (1913) 115-140 en
246-272.
BOER, C. DE. Het Carmelietenklooster te Utrecht, in Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, ХХХ Ш (1912) 72-105.
BRANDSMA, T., Het Carmelietenklooster te Haarlem (1249-1578), in Carmelrozen, III (19141915) 45-48, 69-72, 93-96, 141-144 en 162-168.
BRANDSMA, T., Het Gymnasium der Paters Carmelieten te Zenderen (1890-1915), in Carmel
rozen, IV (1915-1916) 21-24 en 45-48.
BRECHER, Α., Die Kirchliche Reform in Stadt und Reich Aachen, Münster 1957.
BRUINVIS, С. W., Carmelieten-klooster te Oudorp, in Bijdragen voor de geschiedenis van het
bisdom Haarlem, XXII (1897) 414-415.
BRUINVIS, C. W., Vrouwebroedersklooster te Oudorp, in Bijdragen voor de geschiedenis van
het bisdom Haarlem, XXIII (1898) 317-318.
BRUNO DE JÉSUS-MARIE O.C.D., Traversées historiques, in Etudes Carmélitaines, XX (1935)
vol. 1, 1-34.
Busa, H. J., De beide Friesche kloosters der Karmelieten, in Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, nieuwe reeks VIII (1911) 165-193.
BUDINSKY, Α., Les étrangers à l'Université de Paris au moyen âge, Paris 1870.
Bullarium Carmelitanum, 4 din., I-II éd. E. MONSIGNANUS, Romae 1715-1718; III-IV éd.
J. A. XIMENEZ, Romae 1768.
BUSLAY, J. - C. VELTEN, Kloster - Kirche - Pfarrei Sankt Nikolaus 1266-1966, Bad Kreuznach
1966.
CARDAUNS, H., Konrad von Hostaden, Erzbischof von Köln (1238-1261). Festschrift zur Vollendung seiner Kathedrale, Köln 1880.
Chanularium Universitatis Parisiensis, 4 din., ed. H. DENIFLE et AEM. CHÂTELAIN, Parisiis
1889-1897.
CHENU, M. - О. PESCH, Das Werk des heiligen Thomas von Aquin, Heidelberg-Graz-Wien-Köln
1960.
CLASEN, S., Der Studiengang an der Kölner Artistenfakultät, in Artes liberales. Von der antiken Bildung zur Wissenschaft des Mittelalters, hrsg. von J. KOCH, Leiden-Köln 1959
( = Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters, V), 124-136.
Constitutiones Capituli Londinensis anni 1281, ed. L. SAGGI in AOC, XV (1950) 203-245.
Constitutiones Capituli Burdigalensis anni 1294, ed. L. SAGGI in AOC, XVIII (1953) 123-185.
Constitutiones antiquae a. 1324, ed. B. ZIMMERMAN, Monumenta historica Carmelitana, Lirinae
1907,20-114.
Constitutions des Frères de notre Dame du Mont-Carmel faites l'année 1357. Editées par le
R.P. ANTOINE-MARIE DE LA PRÉSENTATION, Carme Déchaussé. D'après un vieux Manuscrit
de Moulins, Marche 1915.
Constitutions des Grands Carmes (1369). Manuscrit de Lunel du XVme siècle. Transcription
faite par les PP. PATRICK DE S.-JOSEPH et MARIE-JOSEPH DU SACRÉ-COEUR, Carmes Dé-

chaussés, avec la collaboration de M. Ferdinand Courtoy, Archiviste de l'Etat à Namur,
in Etudes Carmélitaines, speciale uitgave met eigen paginering, Tamines 1920.
Constitutiones 1499. Kolofon : Sacre Constitutiones nove fratrum et sororum Bte Marie de
Monte Carmelo, cum diligentia emendate per ν. bac. fratrem Joannem Mariam de Polucijs
de Novalaria. Venetiis per Lucantonium de Giunta Florentinum. 1499 tertio Kal. Maij. -
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Dit zijn de constituties uitgevaardigd door Johannes Soreth op het generale kapittel van
1462 te Brussel
Constitutiones 1524 Aurea et saluberrima Ordims Fratrum Deiparae Virgims Manae de Monte
Carmelo statuta, m capitulo generali Venetiis celebrato, Sanctissiini Dm nostri praeeepto et
omnium etuidcm generalis capituli patrum constilo, ad instaurationem eiusdem ordims, pie et
sapientei ordinata
Isagogicon preciosissmm comparandum gemmis, ad reformatwnem vitae régulons et sanctimomae patrum Carmeli montis
Constitutiones ordina tae per R Magi st mm Jo. Soi et Generalem, approbatae et publica! ae
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VOORWOORD
Voor de kennis van de wetenschappelijke wereld van de Middeleeuwen is een
goed inzicht in de organisatie van het toenmalige onderwijs een eerste vereiste.
Aan de middeleeuwse universitaire wereld en afzonderlijke universiteiten zijn
sedert een eeuw reeds vele en uitvoerige studies gewijd. De organisatie van studie en onderwijs bij de bedelorden is veel minder voorwerp van onderzoek geweest. Toch hebben juist de bedelorden niet alleen door hun deelname aan het
universitaire leven, maar ook door hun eigen interne opbouw en regeling van
studie en onderwijs een grote rol in de wetenschappelijke wereld van die tijd
gespeeld.
Afgezien van enkele verspreide en goeddeels summiere artikelen zijn slechts een
drietal monografieën verschenen, die elk voor een der bedelorden en voor een
bepaalde periode dit onderwerp expliciet aan de orde stellen. Douais heeft nog
in de vorige eeuw geschreven over de organisatie van studie en onderwijs bij de
Dominikanen tussen 1216 en 1342'. Van Felder hebben we een verhandeling
over de studiën bij de Franciskanen gedurende de eerste helft van de dertiende
eeuw2. Ypma heeft een werk gepubliceerd over de opleiding van de lectoren
bij de Augustijnen tussen 1256 en 13543. Met betrekking tot de Karmelieten
is nog geen enkele studie van enige omvang aan de opbouw en organisatie van
opleiding en wetenschapsbeoefening gewijd, al gaan enkele artikelen en boeken
er summier of zijdelings op in. Van Zimmerman bezitten we een artikel over de
Karmelieten aan de middeleeuwse universiteiten, waarin hij na een kort overzicht
van de overgang tot de wetenschapsbeoefening en van de opbouw van de studie
de belangrijkste studia aan de universiteiten de revue laat passeren 4. Hetzelfde
doet Xiberta in een artikel over de bepalingen van de orde inzake het bestuderen en volgen van de grote theologen en filosofen in de orde. 5 De overgang
tot de studie en de oudste en belangrijkste studia aan de universiteiten bespreekt
1
C. DOUAIS, Essai sur l'organisation des études dans Vordre des Frères Prêcheurs
(1216-1342),
Paris-Toulouse 1884.
2
H. FELDER, Geschichte der wissenschaftlichen Studien im Franziskanerorden bis um die Mitte
des 13. Jahrhunderts, Freiburg i.B. 1904.
3
E. YPMA, La formation des professeurs chez les Ermites de Saint-Augustin de 1256 à 1354,
Paris 1956.
4
BENOÎT-MARIE DE LA CROIX O.C.D. ( = B. ZIMMERMAN), Les Carmes aux Universités du
Moyen Age, in Etudes Carmëlitaines, XVII (1932), vol. I 82-112.
5
B. XIBERTA, De Institutis Ordinis Carmelitarum quae ad doctrinas philosophorum et theologorum sequendas pertinent, in AOC, VI 337-379. Zie hierbij de aanvullingen van В. ZIMMER
MAN, De Institutis Ordinis Carmelitarum quae ad doctrinas philosophorum et theologorum se
quendas pertinent. Additamenta, in AOC, VII 158-179.
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Xiberta ook als inleiding op zijn werk over de Karmelitaanse geleerden uit de
veertiende eeuw6. Decken behandelt bij zijn uitgave van de acta van de Opperduitse provincie van 1421 tot 1529 de meest typische gegevens daaruit met betrekking tot studie en studia, studenten en docenten in een apart hoofdstuk7,
maar gaat daarbij eclectisch en weinig systematisch te werk. Tenslotte kan men
bij Koch 8 en Martini 9 een aantal korte, onkritische beschouwingen over studie
en onderwijs in de Nederduitse provincie van de Karmelieten vinden.
Deze dissertatie wil een bijdrage leveren tot een ruimer en systematisch onderzoek naar de organisatie van studie en onderwijs in de Karmelorde in de Middeleeuwen door zelf het onderzoek naar de situatie in de Nederduitse provincie
ter hand te nemen. De provinciale organisatie vormt echter geen gesloten geheel, maar heeft steeds een openheid gekend náár en een verbondenheid mét
een grotendeels centraal geregelde bovenbouw van studia generalia ten dienste
van de gehele orde. Voorzover deze twee organisaties in elkaar grijpen, komen
ook de studia generalia en enkele internationale studia aan de universiteiten
ter sprake.
De titel van dit werk vermeldt studie en onderwijs. Beide termen moeten hier
genoemd worden, omdat geen van beide termen alleen de hele situatie kan dekken en vooral omdat ze samen in de Middeleeuwen meer nog dan tegenwoordig
de twee polen vormen, waartussen het wetenschappelijk bedrijf zich voltrok.
De periode, welke onderzocht en beschreven wordt, loopt vanaf het ontstaan
van de Nederduitse provincie in het derde kwart van de dertiende eeuw tot
± 1550. Wie voor de bestudering van studie en onderwijs in de orde van de
Karmelieten zijn blik naar het verste verleden richt, treft daar een zuiver contemplatieve orde aan en komt zo voor de vraag te staan, hoe en wanneer in
de orde de weg naar kansel en katheder gebaand is. Vandaar dat een korte
historische schets van de periode vóór de volledige aanvaarding van de pastorale en wetenschappelijke activiteit niet mag ontbreken, te meer daar de laatste
fase van deze ontwikkeling juist in de eerste tijd van de Nederduitse provincie
valt. Voor de keuze van het eindpunt omstreeks het midden van de zestiende
eeuw zijn, hoewel van een wezenlijke verandering van organisatie omstreeks
die tijd nog niet gesproken kan worden, toch verschillende redenen aan te voeren. Omtrent die tijd krijgt de financiële kant van de organisatie door de grote
armoede van provincie en kloosters en door de uitbreiding van het stelsel van
studiebeurzen geleidelijk een ander karakter. De grammaticale studie binnen
' B.XIBERTA, DescriptoribusscholasticissaeculiXIVex
ordine Corme/(/or«m,Louvain 1931,8-23.
7
A. DECKERT, Die Oberdeutsche Provinz der Karmeliten nach den Akten ihrer Kapitel von
1421 bis 1529, 75-97.
β
Η. Η. KOCH, Die Karmelitenklöster der Niederdeutschen Provinz, 13. bis 16. Jahrhundert,
Freiburg i.B. 1889, passim.
' С. MARTINI, Der Deutsche Karmel, 2 din., Bamberg 1922, passim, maar vooral Π 569-601.
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de artes komt rond 1550 steeds meer te staan onder de invloed van het Humanisme. Het opdringen van de Reformatie en de daarmee gepaard gaande sociale
en politieke moeilijkheden, brengen voor de Nederduitse provincie ontvolking,
confiscatie van verschillende kloosters alsook plaatselijke verboden om nog
langer novicen aan te nemen met zich mee. Daardoor geraakt de provincie in
een ernstige crisis en worden de materiële voorwaarden voor een goed functioneren van de oude organisatie aangetast. Hoewel deze laatste zaken niet rechtstreeks voorwerp van deze studie zijn, helpen zij toch het eindpunt omstreeks
1550 bepalen.
Van al het bronnenmateriaal met betrekking tot de Nederduitse provincie is
met uitzondering van een aantal oorkonden bij Koch 10 en wat personele gegevens bij Koch 11 , Martini 12 en in Batavia desolata Carmelitana13, nog niets
in druk verschenen. De grootste collectie Nederduitse archivalia is te vinden in
het oude provinciale archief van de Nederduitse provincie, dat bij de saecularisatie van de laatste plaats van huisvesting, het Karmelklooster van Frankfurt,
in het stadsarchief aldaar terecht kwam. Het belangrijkste materiaal daarin
wordt gevormd door de zogenaamde Carmeliterbücher (Repertorium В 79 1 4 ),
waarbij de stukken met de acta van de Nederduitse provinciale kapittels in de
eerste plaats dienen genoemd te worden. Nr. 6 van deze Carmeliterbücher levert
ons de acta van 1422-1449, de nrs. 87a, 87b en 87c leveren de acta (met lacunes)
resp. van 1384-1399, van 1488-1523 en van 1525-1541. De eerste twee delen van
de provinciale kroniek van de Nederduitse Karmeliet Jacobus Milendunck
(tl682), nrs. 47a-b, verschaffen ons alle jaarlijkse provinciale acta vanaf 1312,
welke in de zeventiende eeuw nog bewaard waren, tezamen met allerlei andere
gecopieerde bescheiden: visitatieverslagen, brieven of andere documenten of
eigen opmerkingen. In zijn andere kronieken of lijsten van beroemde leden van
de Nederduitse provincie, nrs. 47d-e, geeft Milendunck nog eens datgene uit de
provinciale acta of andere bescheiden, wat voor elk convent en persoon van
belang is. Deze Jacobus Milendunck heeft met zijn omvangrijke productie van
vijf grote foliobanden met meer dan drieduizend folia aan weerszijden beschreven (meer dan zesduizend pagina's !) een zeer belangrijke rol vervuld in de overlevering van talloze berichten en bescheiden aangaande de geschiedenis van de
Nederduitse provincie. Onder de talrijke Karmelitaanse geschiedschrijvers, die
10

KOCH, o.e. IDEM, Das Karmeiitenkloster zu Frankfurt am Main, Frankfurt a. M. 1912. IDEM,
Urkunden der Stadt Düren, 14. bis 16. Jahrhundert, Frankfurt a. M. 1897.
11
Ibidem.
12

MARTINI, o.e.

13

(NORBERTUS A SANCTA JULIANA O.CARM.), Batavia desolata Carmelitana, ed. G. WESSELS

in AOC, VIII 369-584.
'* Voor uitvoerige opgave van de geraadpleegde Carmeliterbücher zie de archivalia in de lijst
van bronnen en litteratuur.
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in de zeventiende eeuw naar voren komen, is hij een van de beste kroniekschrijvers van zijn orde en zijn provincie. Als provinciaal historicus van de
Nederduitse provincie, waartoe hij in 1669 benoemd was, heeft hij nog inzage
gehad in talloze originele bescheiden. Hij is zeer breed geïnformeerd en gaat
als chroniqueur zeer consciëntieus met zijn bronnen om. Doordat hij nauwelijks of vaak in het geheel niet aan een zelfstandige bewerking van zijn materiaal
toekomt, ondergaat dit ook weinig of geen verandering, zoals dat bij andere
kroniekschrijvers van die tijd wel het geval is. Milendunck behandelt jaar na
jaar met alles, wat hem daaruit bekend is, en geeft acta capitulorum, brieven
en andere documenten met weinig of geen commentaar weer, zoals hij deze aantreft. We kunnen zijn werk nagenoeg als een bronnenverzameling beschouwen.
Behalve de reeds genoemde acta van de Nederduitse provinciale kapittels in
afzonderlijke stukken of in afschrift bij Milendunck bevatten de Karmelitaanse
archivalia in het stadsarchief van Frankfurt - en wel voor een belangrijk gedeelte
in origineel - een zeer groot aantal oorkonden, brieven, processtukken, visitatieverslagen, kasboeken, archiefregisters en andere bestuurlijke en administratieve bescheiden en verder kronieken van de Nederduitse provincie en van de
afzonderlijke kloosters, lijsten van provinciaals van Nederduitsland, van beroemde Nederduitse Karmelieten enz. Voorzover deze stukken materiaal verschaft hebben voor de hiernavolgende studie, zijn ze gevoeglijk te vinden bij
de archivalia in de lijst van bronnen en litteratuur.
Het archiefonderzoek, dat in Frankfurt zijn eerste en rijkste arbeidsveld vond,
werd voortgezet in het generale archief van de orde in Rome en voorts in kerkelijke en stedelijke archieven, in staats- of rijksarchieven van Duitsland, België
en Nederland, waarvan bekend was of vermoed werd, dat er materiaal voor
deze studie te vinden was. Zo werden in totaal 23 verschillende archieven bezocht resp. in Frankfurt, Dusseldorf, Keulen, Aken, Koblenz, Mainz, Kreuznach, Darmstadt, Worms, Brussel, Mechelen, Antwerpen, Gent, Ronse, Leuven, Tienen, Merkelbeek, Haarlem, Utrecht en Rome. Tenslotte konden nog
wat archivalia op film of in afschrift bestudeerd worden, afkomstig uit archieven
van Florence, Wenen, Moulins, Bergen (België), Londen en Oxford. Naast de
vele gegevens verzameld in het stadsarchief van Frankfurt konden in de andere
archieven over het algemeen slechts aanvullende notities gemaakt worden. De
grote hoeveelheid oorkonden betreffende de Nederduitse kloosters geven maar
zelden een aanwijzing of bericht over studie en onderwijs en de bewaard gebleven kloosterkronieken, lijsten van bekende Karmelieten en necrologia van
Nederduitsland, welke bijna alle uit de zeventiende of achttiende eeuw stammen,
bevatten over studie en onderwijs in de Middeleeuwen nagenoeg niets anders
dan wat de oude provinciale acta en visitatieverslagen meedelen, waaraan ze
hun berichten trouwens meestal ontlenen. Dergelijke gegevens kan men het
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meest uitvoerig en authentiek in het stadsarchief van Frankfurt vinden. Daarom zijn alleen die archieven en die stukken in de lijst van archivalia opgenomen,
waaraan rechtstreeks gegevens voor de hiernavolgende studie ontleend zijn.
Belangrijke en grotendeels onmisbare gegevens voor het onderzoek naar de organisatie van studie en onderwijs in de Nederduitse provincie werden gevonden
in de constituties15 van de orde en in de acta van de generale kapittels". Steeds
is er naar gestreefd de organisatie in genoemde provincie te bestuderen vanuit
de algemene wetgeving in de orde en te beschrijven in haar verbondenheid met
de organisatie van de studia generalia tegen de achtergrond van de algemene
situatie bij studie en observantie, zoals die in constituties en generale acta aan
het licht komt. Meermalen is een vergelijking getrokken met andere provincies
van de orde en met verschillende provincies van andere bedelorden, vooral van
de orde der Dominikanen, die in vele opzichten model heeft gestaan voor de
overige orden van de mendicanten.
Hoewel alle historie een geschiedenis van mensen is, moet men in deze dissertatie geen behandeling van bekende geleerden uit de Nederduitse provincie alsook geen biografische aantekeningen over allerlei Nederduitse docenten en studenten verwachten. Getracht wordt structuur, omvang en ontwikkeling van een
organisatie te onderzoeken en daarbij zijn de individuele personen, hun ideeën
en biografische gegevens veelal van ondergeschikt belang. Slechts aan personen,
die bij het ontstaan en de ontwikkeling van de wetenschappelijke organisatie
een belangrijke rol hebben gespeeld, is aandacht besteed. De overige voorkomende personen zijn slechts genoemd, inzoverre gegevens over hun studie en
onderwijs illustratief zijn voor de gang van zaken in de organisatie van opleiding en wetenschap.
Veel aandacht is besteed aan het onderzoek naar betekenis en inhoud van bepaalde termen. Wanneer we voor de bestudering van een wetenschappelijke organisatie vooral steunen op de benoemingslijsten uit de acta van de provinciale
kapittels betreffende docenten en studenten, moeten we weten, met wat voor
functionarissen we te doen hebben en wat met de verschillende formuleringen
bedoeld wordt, om niet een volkomen verkeerd beeld van de situatie te verkrijgen. Wegens de complexe samenhang van verschillende gegevens zullen we bij
de uitleg van termen en functies vaak vooruit moeten lopen op problemen,
welke eigenlijk nog niet aan de orde zijn. Hierdoor en door de omstandigheid,
dat sommige zelfde zaken in verschillende hoofdstukken van belang zijn, is
herhaling van een paar gegevens enkele malen onvermijdelijk gebleken.
15

Voor de verschillende uitgaven van de constituties zie de lijst van bronnen en litteratuur.
Acia Capitulorum Generalium Ordinis Fratrum B. V.Mariae de Monte Carmelo, Vol. I ab
anno 1318 usque ad annum 1593 cum notis praecipue a R. P. Benedicto Zimmerman O.C.D.
mutuatis, ed. G. WESSELS, Romae 1912.
16

22

HOOFDSTUK I

DE O R D E D E R K A R M E L I E T E N I N DE E E R S T E E E U W
VAN H A A R BESTAAN
De berg Karmel, geheiligd door het verblijf en de werkzaamheid van de profeet
Elias, heeft steeds een grote aantrekkingskracht uitgeoefend op monniken en
kluizenaars om daar een leven van eenzaamheid en beschouwing te gaan leiden. Toen sedert de herovering van de heilige plaatsen het godsdienstige leven
in het Oosten krachtig begon op te bloeien, vonden veel pelgrims en kruisvaarders daar de weg naar een klooster of eenzame plaats. De Karmel mocht zich
in een hernieuwde belangstelling verheugen.
In het begin van de dertiende eeuw, omstreeks dezelfde tijd dat Franciscus in
Umbrie zijn eerste gezellen om zich verzamelde en Dominicus in Zuid-Frankrijk met enkele helpers de prediking tegen de ketterij der Albigensen begon,
ontving een groep kluizenaars op de berg Karmel bij de bron van Elias een
levensregel van Albertus, patriarch van Jerusalem, waardoor zij hun beschouwend leven, zoals zij zich dat voorgesteld hadden, konden voortzetten, maar
nu binnen het organisatorisch en kerkrechtelijk verband van een orde 1 . Heel
hun leven lag kernachtig vervat in de bepaling van de regel: 'Eenieder moet
verblijven in zijn cel of in de nabijheid ervan, dag en nacht de Wet des Heren
overwegend en wakend in gebeden, tenzij hij met andere gerechtvaardigde zaken bezig is' 2 . De groei van de nieuw geformeerde orde onttrekt zich aanvankelijk aan onze aandacht, maar gezien het aantal Karmelieten, dat later naar
Europa overstak en in korte tijd zoveel stichtingen tot stand wist te brengen,
heeft deze zich waarschijnlijk spoedig over het Heilig Land en Syrië verbreid3.
Niet lang echter zou de Karmelieten daar nog een rustig verblijf beschoren
1
V. ROEFS, De oudste getuigenissen omtrent de Carmelietenorde, in Carmel, Ι (1948-49) 7-35;
IDEM, De Organisatie der Carmelietenorde door Patriarch Albertus van Jerusalem, in Carmel, I
(1948^19) 197-213 en 306-322; II (1949-50) 174-187 en 237-252. - Voor de tekst van de regula
primitiva zie Bull. Carm., I 2-4 en G. WESSELS, Regula primitiva O.N. et mutationes Innocenta
IV, in AOC, III 213-218.
2
'Maneant singuli in Cellulis suis, vel iuxta eas, die ac nocte in lege Domini meditantes et
in orationibus vigilantes, nisi aliis iustis occasionibus occupentur' (Bull. Carm., I 2).
3
Een kroniek toegeschreven aan Guilielmus de Sanvico, die van 1254 tot 1291 in het H. Land
verbleef, noemt een tiental stichtingen in Palestina en Syrië (Chronica Guilielmi de Sanvico,
ed. G. WESSELS, in AOC, III 303-305). Dit aantal is zeker overdreven. Guilielmus heeft zijn
gegevens ontleend aan de Historia Orientalis van Jacobus van Vitry (bij J. BONGARS, Gesta
Dei per Francos, 2 din., Hanoniae 1611,1 1075 sq.), die echter niet uitsluitend over Karmelieten spreekt, maar een beschrijving geeft van heel het monnikendom in het H. Land.
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zijn. De vierde kruistocht was gestrand in de politieke verwikkelingen van het
Latijnse Keizerrijk. De tocht van Frederik II en zijn verdrag met sultan Al
Kamil brachten Jerusalem en enige andere plaatsen wel terug in het bezit van
de Christenen, maar gingen niet gepaard met kracht en taaie standvastigheid,
die een langdurig bezit van het verworvene wisten te verzekeren. De strooptochten van de Mohammedanen teisterden weldra weer de bevolking van Palestina en bedreigden ook de monnikengemeenschap op de Karmel, zodat velen
begonnen te denken aan een terugkeer naar hun eigen land. Onder de druk
der omstandigheden werd op een algemeen kapittel de terugkeer van een groot
gedeelte der broeders goedgekeurd4, welke waarschijnlijk in verscheidene etappes en jaren haar beslag kreeg. Vóór 1238 zijn er misschien incidenteel al monniken teruggekeerd. Van de voorbereiding van een stichting te Valenciennes
hebben we een oorkonde uit het jaar 12355. Bij de georganiseerde uittocht na
1238 trokken de Karmelieten naar Cyprus en Sicilië, Zuid-Frankrijk en Engeland. Richard Grey, broer van de Engelse koning Hendrik III, en William
Vescy namen na hun kruistocht in 1241 uit Palestina een aantal Karmelieten
mee naar Engeland, die zich vestigden bij Hulne en bij Aylesford, vanwaaruit
binnen enkele jaren verschillende nederzettingen gesticht werden6. In Frankrijk
stichtten de Karmelieten hun eerste klooster ± 1244 in Les Aygalades in de
omgeving van Marseille7. Later bracht de Franse koning Lodewijk IX in 1254
van de Karmel zes Karmelieten mee naar Parijs, waar zij, zoals elders, buiten
de stad gingen wonen8. Want ook in Europa wilden al deze monniken hun
eremietenleven voortzetten. Dat leverde echter bijzonder veel moeilijkheden
op. Een beschouwend leven in de eenzaamheid op agrarische grondslag zoals
bij de oude orden was niet mogelijk. In 1229 had paus Gregorius IX een uitspraak gedaan omtrent de beleving van de armoede door de Karmelieten en
de mogelijkheid van vaste inkomsten voor hen uitgesloten'. Sedertdien bestond de anomalie, dat de Karmelorde in feite bedelorde was geworden zonder
4

Chronica Guilielmi de Sanvico, 306-307.
S. LEBOUCQ, Histoire Ecclésiastique de la Ville de Valencienne, 1650, Valenciennes Bibl. Mun.,
Ms. 673. Reproduction textuelle... publiée par les soins de MM. A. Prignet et A. Dinause, Valenciennes 1844, 89. Cf. A. STARING, Notes on a list of Carmelite Houses in Medieval France, in
Carmelus, IX (1964) 158-159). - Volgens A. CUSCHIERI, L'origine dell'Ordine Carmelitano in
Europa e il Convento di Messina, in // Monte Carmelo, XVI (1930) 199, zou de nederzetting
te Messina reeds dateren van 1219. De documenten, waarop hij steunt, zijn evenwel niet
betrouwbaar.
6
B. ZIMMERMAN, De Institutis Ordinis Carmelitarum quae ad doctrinas philosophorum et theo·
logorum sequendas pertinent. Additamenta, in AOC, VII 166-167; МНС, 364-365.
5

7

STARING, o.e.,

8

153.

В. XiBERTA, De Institutis Ordinis Carmelitarum quae ad doctrinas philosophorum et theologorum sequendas pertinent, in AOC, VI 358-359.
9
Buil. Carm., I 4: bulle Ex officii nostri, 6 april 1229. Zie S. Ζυκ, De capacitate possidendi in
communi in ordine Carmelitano saeculi XIII, in AOC, X 12-23 en 255-264.
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dat daaruit de consequenties getrokken waren voor de zielzorg, hetgeen zich
na de overgang naar het Westen zou wreken. De primitieve eremitage op de
Karmel met zijn grotten en rijkdom aan hout en water in een zeer gunstig klimaat bood weinig economische problemen. In Europa was het klimaat lang
niet zo zacht en waren de plaatsen, waar zij zich mochten vestigen, niet altijd
even geschikt. Bovendien ontbraken hier de vele milde aalmoezen van pelgrims.
Dit alles schonk het Karmelitaanse leven een strengheid, die ver uitging boven
de oorspronkelijke opzet. De belangstelling der mensen ging uit naar een nieuwe
vorm van religieus leven, de pas opgekomen bedelorden van Franciskanen en
Dominikanen, die hun werkterrein zochten onder de burgerij en zich vestigden
in de steden, waar zij door de bevolking onderhouden werden uit erkentelijkheid voor de ontvangen zielzorg. De Karmelieten hebben vanaf het begin met
de Franciskanen en Dominikanen nauwe relaties onderhouden, die soms de
vorm aannamen van een hechte vriendschap; zo b.v. volgens het getuigenis van
Thomas Eccleston tussen de Karmelieten en Franciskanen in Engeland10, wellicht mede ten gevolge van gelijke moeilijkheden, welke zij als nieuwe orden
ondervonden van de kant van de seculiere clerus en de oude gevestigde instellingen, die zich in hun belangen meenden aangetast. De aanpassingsmoeilijkheden, de relaties met genoemde bedelorden en de algemene aantrekkingskracht van het mendicantendom brachten ook binnen de orde der Karmelieten
een steeds sterkere tendens tot het gemengde leven naar voren. In de zielzorg
was een groot gebrek aan krachten. De pausen begunstigden elk initiatief,
waardoor het volk de Christelijke leer gepredikt werd, en zagen in de nieuwe,
universeel ingestelde orden ook geschikte instrumenten voor hun centralisatiepolitiek. Een belangrijk deel van de Karmelorde wilde het strikte eremietenideaal alsnog handhaven, maar de groeiende ontwikkeling nam dit streven
steeds meer de wind uit de zeilen. De man, die in deze moeilijke tijden de leiding der orde kreeg en met behoud van het wezenlijke het nieuwe harmonisch
in de orde wist te integreren, was waarschijnlijk prior generaal Goffredus11.
Na zijn verkiezing werd op het generaal kapittel te Aylesford in 1247 besloten
de paus te vragen om een aanpassing van de regel aan de gewijzigde omstandigheden in het Westen. Petrus en Reginaldus werden met dit verzoek afgevaardigd naar Lyon, waar Innocentius IV resideerde. Deze droeg de regeling der
kwestie op aan kardinaal Hugo van St. Cher en aartsbisschop Willem van

10
THOMAS DE ECCLESTON, Liber de adventu Minorum in Angliam, ed. J. BREWER, in Rerum Brittanicarum medii aevi scriptores, IV, Londonii 1858, 71.
11
Lang heeft men gemeend, dat de belangrijke gebeurtenissen van 1247 onder het generalaat
van Simon Stock hun beslag kregen. Nieuwe onderzoekingen, nog niet afgesloten en gepubliceerd, pleiten voor het generalaat van Goffredus in 1247. Cf. ANNE-ELISABETH STEINMANN,
Carmel Vivant, Paris 1963, 35-36.
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Anterados, beiden van de orde van Dominicus. 1 Oktober 1247 werd de sober
gewijzigde regel van kracht 12 , waardoor de broeders verlof kregen hun kloossters te bouwen waar het nuttig was, dus eventueel ook in de steden13. Het
stilzwijgen werd wat beperkt en de maaltijden zouden voortaan gemeenschappelijk zijn. Voor de broeders die op reis waren, werden de bepalingen aangaande
vasten en onthouding minder streng. Het verbod van gemeenschappelijk bezit
bleef, was echter niet absoluut, doch beperkte zich tot vaste inkomsten. De
strengheid ervan werd verzacht, doordat de broeders nu zeker meer aalmoezen
zouden ontvangen vanwege de verleende zielzorg. Zo werd datgene weggenomen, wat de nieuwe koers belemmerde en ingevoerd, wat de zielzorg vergemakkelijkte. De zielzorg zelf werd niet met name genoemd. Dat was ook niet nodig,
want waar de regel steeds al ruimte gelaten had voor 'aliae iustae occasiones' u ,
vormde de zielzorg nu de natuurlijke consequentie van hun verblijf onder de
mensen in de steden. Naast hun eigen heiliging hadden de Karmelieten nu door
de opdracht van de paus rechtens ook de heiliging van hun medemensen door
prediking en sacramentele bediening tot taak gekregen. Als kloosterinstelling
met actieve, dagelijkse zielzorg ontving de Karmelorde van de pausen met verloop van jaren de enig mogelijke structuur die daarvoor op dat moment bestond, namelijk de structuur van de bedelorden15. Zo werd door de regelaanpassing van 1247 het apostolaat verbonden met het oude ideaal der contemplatie. De apostolische werkzaamheid zou het verlengstuk der beschouwing zijn.
Anders dan de Franciskanen en Dominikanen, die van de aanvang af midden
in de wereld stonden, is de Karmelorde slechts geleidelijk van de locale eenzaamheid naar de steden en het drukke leven van het apostolaat toegegroeid;
ook daar echter behielden de Karmelieten hun trek naar de eenzaamheid en
schiepen zij rondom zich een sfeer van stilte en afzondering als basis voor hun
gebed en hun geestelijke werkzaamheid onder de mensen. De zielzorg was niet
terstond een volledig georganiseerde en ontwikkelde activiteit. Ook na 1247
werden er nog veel kloosters buiten de stadsmuren gebouwd, maar kenmerkend
voor deze periode van omschakeling is wel, dat deze en vroegere buiten de

12
M.-H. LAURENT, La lettre 'Quae honorem Conditoris\ in Ephemerides Carmeliticae, II (1948)
5-16, met een kritische uitgave van de gewijzigde regel.
13
'Loca autem habere poteritis in heremis, vel ubi vobis donata fuerint ad vestre Religionis
observantiam apta et commoda, secundum quod Priori et Fratribus videbitur expediré'
(ibid., 12).
14
Zie aantekening 2 van dit hoofdstuk.
15
Het lijdt geen twijfel, dat de Karmelorde na de evolutie gemarkeerd door de jaren 1229,
1247 en 1253 (het jaar van de algemene missio canonica; zie verderop) als bedelorde moet
worden beschouwd. De bewering, dat de orde pas door het concilie van Lyon tot bedelorde
gemaakt is, is in strijd met de niet te miskennen voorafgaande historische feiten. Cf. A. STARING, Nicolai prioris generalis ordinis Carmelitarum Ignea Sagitta, in Carmelas, IX (1962) 245.
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steden gevestigde kloosters na verloop van tijd overgebracht werden naar de
stadsgemeenschap binnen de muren 16 . Het convent bij Parijs, in 1254 gesticht
in de wijk Charenton aan de Seine, werd in 1260 dichter naar de stad verplaatst,
naar de parochie van St. Paulus, maar kreeg eerst in 1309 zijn plaats binnen de
stadsmuren in de wijk van St Genoveva aan de huidige Place Maubert 17 . De
uitoefening van de zielzorg wordt uitdrukkelijk genoemd als reden voor de ververplaatsing van het klooster in de omgeving van Toulouse. Dit convent werd
in 1264 'ten gevolge van de te grote afstand tot de stad en vooral omdat ze
niet zo vruchtbaar konden werken aan het heil der zielen' overgebracht naar
een plaats binnen de stadsomwalling in de stadswijk van de Joden 18 Nog in
1323 heeft paus Joannes XXII in een bulle van 1 april bepaald, dat tien Karmelietenkloosters, waaronder het klooster bij Straatsburg, naar de betrokken
steden of minstens naar de nabijheid ervan verplaatst mochten worden19.
De eerste decennia na de regeladaptatie van 1247 beleefde de orde in Europa
haar eerste sterke expansie Met de territoriale uitbreiding in Sicilie, Italie,
Frankrijk, Spanje, Engeland, de Nederlanden en in het Rijngebied kwam ook
de activiteit in de zielzorg en een vérgaande clericahsering van de orde op
gang20. Vóór 1247 was de orde reeds tweemaal door de paus onder de bescherming van de H Stoel gesteld, daarna nog drie keer in deze eeuw21.
Een dergelijke protectie bracht sedert de twaalfde eeuw het recht van beroep
op de paus met zich mee en was veelal een belangrijke stap op de weg naar volledige exemptie22 Van Innocentius IV, dezelfde die de orde in 1245 en 1250al
litterae protectionis verleend had, ontvingen de Karmelieten in 1253 de apostolische zending om te preken en biecht te horen. De prior generaal kreeg de
macht zijn onderdanen die hij daartoe geschikt bevond, deze faculteiten te geven, evenwel met verlof van de ordinarius loei23. Dit verlof was vereist voor
16

MHC, 327, С JANSSEN, Carmelkluis en Carmelwereld, Bussum 1955, 27.
В XiBERTA, De Institutis Ordims Carmelitarum quae ad doctrinas philosophorum et theologorum sequendas périment, in AOC, VI 358-359
18
T H BAURENS DE MOLIMER, Histoire de la vie et du culte de Ste Jeanne de Toulouse, Toulouse 1895, 36
" Bull Carm , I 65 bulle Dum sacrum Ordinem, 1 april 1323
20
Voor de clericalisering zie hoofdstuk Χ
21
Door Gregorius IX (Bull Carm , I 5 bulle Religioms vestrae, 9 april 1229), tweemaal door
Innocentius IV (ibid , I 6 bulle Religioms vestrae, 13 juni 1245 en ibid , 1 1 1 bulle Religioms
vestrae, 27 sept 1250), door Alexander IV (ibid , I 21 bulle Speciah gratia, 8 maart 1261) en
door Clemens IV (ibid , I 32 bulle Speciali gratia, 26 sept 1265) Voor deze pauselijke pro
tectie en voor verdere privileges en exempties van de Karmelieten zie S TEUWS, De evoluitone
pnvilegiorum ordinis Carmelitarum usque ad Concilium Tndenlinum, m Carmelus, VI (1959)
153-223
22
l b i d , 156-158
23
Buil Carm , I 13 bulle Devotioms augmentum, 26 aug 1253 (met foutieve datering in mar
17

gine

24 aug

1254,

cf

TEUWS, o c ,

195)
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de geoorloofdheid, met voor de geldigheid van de jurisdictie 24 . In 1261 schonk
Alexander IV het verlof om eigen bedehuizen en kerken met klokketoren en
klok te hebben alsmede een eigen kerkhof, doch dit laatste alleen voor over
leden medebroeders 25 . Een jaar later echter verleende Urbanus IV het privilege
van vrije begrafenis, d.w z. dat de Karmelieten op verzoek ook gelovigen in
hun kerken en op hun kerkhoven mochten begraven, maar met betaling van
de portio canonica aan de pastoors 26 . In 1317 werden de Karmelieten ten volle
van de bisschoppelijke jurisdictie ontheven door Joannes XXII 2 7 . Deze ont
wikkeling vond zijn voltooiing, toen Joannes XXII de bulle Super cathedram
van Bomfacius Ш (1300) in 1326 ook tot de Karmelieten uitbreidde 28 . Hier
door kregen zij dezelfde juridische status als de Franciskanen en Dominikanen
en al de privileges, welke deze orden bezaten. Voortaan konden zij preken zon
der toestemming van de bisschop en eveneens biechthoren zonder verlof, als
de ordinarius loei dit laatste tweemaal geweigerd had.
Toen de Karmelieten de zielzorg kregen toevertrouwd, was het alternatief als
van zelf, dat zij de weg van een stelselmatige studie en wetenschap op moesten.
Sint Franciscus had aanvankelijk de heiliging der mensen willen bereiken 'plus
exemplo quam verbo', maar hij had zich al gauw voor de zich opdringende
noodzakelijkheid van studie gewonnen moeten geven Sint Domimcus had deze
noodzaak van te voren reeds doorzien en in zijn constituties naast de prediking
de studie van meet af aan de volle nadruk gegeven
Van oorsprong eremieten hadden de Karmelieten echter geen enkele studieuze
of wetenschappelijke traditie meegebracht Over de Karmelmonniken van de
eerste tijd schrijft Joannes van Hildesheim (t 1375). 'Incolae vetusti montis
Carmeh fuerunt eremitae simplices, non litterati, pauperes, membranas forte
non habentes, nee scriptores, orare potius consueti quam scribere' 29 . Hiermee
is nog niet gezegd, dat er onder de Karmelieten, toen zij naar Europa kwamen,
geen mensen kunnen geweest zijn die gestudeerd hadden, maar wel, dat er in
het oorspronkelijke eremietenleven geen stelselmatige opleiding en toeleg op de
studie geweest is. Toch waren er al gauw - zeker in Europa - verscheidenen, die
gestudeerd hadden Paus Innocentius IV verleende m zijn bulle Devotionis augmentum (1253) aan de generaal der Karmelieten de faculteit om aan zijn onder
danen die hiertoe geschikt waren, verlof te geven tot preken en biechthoren
" TEUWS, О С , 195-196 en 203
25
Buil Carm , I 20 bulle Speciali grana, 8 maart 1261
26
Ibid , I 25 bulle Speciah grana, 17 mei 1262 Cf TEUWS, О С , 187.
27
Bull Carm , I 56-57 bulle Sacer Ordo vester, 13 maart 1317.
28
Ibid , I 66-67. bulle Inter caeteros Ordmis, 21 nov 1326
^ JOANNES DE HILDESHEIM, Defensonum Ordmis Fratrum Dei Geminas Manae de Monte Car
melo, ed DANIEL DE VIRGINE MARIA, Speculum Carmelitanum, (4 din in 2 banden) Antverpiae 1680-84, tom I, pars II, líber II, 146.
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met toestemming van de betrokken bisschoppen, omdat er, zoals hij uit het
verzoekschrift vernomen had 'plures fratres vestri ordinis in theologica facúltate instruct! competenter' waren30. Hoe deze Karmelieten hun kennis verworven hebben, door zelfstudie, bij eigen docenten of bij leermeesters buiten de
orde, of dat zij bij hun intrede reeds voldoende gestudeerd hadden, is ons bij
gebrek aan bronnen onbekend. Wel laat de oriëntering naar de zielzorg vermoeden dat er reeds spoedig enige opleiding binnen de orde gekomen moet
zijn, al waren de eisen in die tijd minimaal en geheel afgestemd op het essentiële
van de sacramentele bediening en op zeer eenvoudige prediking. Evenals bij de
zielzorg kwam de uitbouw van de studie slechts geleidelijk tot stand en de
volledige ontwikkeling vergt een tijdsverloop van meer dan zestig jaar. Het is
niet bekend, wanneer de Karmelieten voor het eerst studia hebben opgericht
en aan de universiteiten zijn verschenen. Wel waren zij vanaf de aanvang van
hun verblijf in Europa gevestigd in de nabijheid van de belangrijkste universiteiten, te Cambridge vanaf 1247, te Oxford vanaf ± 1255, te Parijs vanaf 1256.
Misschien is men dicht bij de universiteiten gaan wonen in de hoop zo studenten aan te trekken als novicen. Voor de beide oudste bedelorden bleek de grote
massa der studenten een belangrijk recruteringsveld voor nieuwe leden. Populair als ze reeds waren bij het gewone volk, werden de Dominikanen en Franciskanen ook zeer gezien in de studentenwereld. Zij hadden zich het lot van
talloze verpauperde studenten aangetrokken en zorgden vaak voor een sober
maal en onderdak. Velen, zelfs menigmaal baccalaurei en professoren, sloegen
de weg naar het klooster in om als bedelmonnik aan de universiteit terug te
keren31. Nu tot 1281 praktisch elke bron ontbreekt, mogen we ons niet wagen
aan allerlei onverantwoorde bespiegelingen, maar we kunnen ons toch met de
nodige voorzichtigheid afvragen, of de aanwezigheid in de buurt der universiteiten wel voldoende was om nieuwe leden aan te trekken, als men zich niet
rechtstreeks met de universitaire wereld bemoeide. Vooralsnog vinden we bij
de Karmelieten geen enkel teken van een universitaire opleiding. Vóór de tijd
waaruit we nadere gegevens over de studie hebben, vond er al een reactie
plaats op het beleid van Goffredus en zijn opvolger Simon Stock. Niet iedereen
was met de ruimere activiteit ingenomen. Na de dood van Simon Stock koos
het generaal kapittel in 1266 Nicolaus Gallus tot prior generaal32. Nicolaus
was een fel tegenstander van de nieuwe koers en ijverde krachtdadig voor een
terugkeer naar de eenzaamheid. Toen hij alle provincies had afgereisd, de ge30

Buil. Carm., I 13 (26 aug. 1253; zie n o o t 23 hierboven).
B E N O Î T - M A R I E D E LA CROIX (ZIMMERMAN), Les Carmes aux Universités du Moyen Age, in
Etudes Carmélitaines,
XVII (1932), vol. I 83-85 en 87-88.
32
A . S T A R I N O , Nicolai prioris generalis ordinis Carmelitarum
Ignea Sagitta, in Carmelus, I X
(1962)245-251.
31
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hele orde had gevisiteerd en zag, dat hij niet bij machte was de oude levenswijze
te herstellen, publiceerde hij nog eenmaal een hartstochtelijke oproep tot omkeer, die hij als een 'vurige pijl' op zijn medebroeders afschoot. Toen deed hij
afstand van zijn ambt en trok zich terug in een der eremitages van de orde. In
zijn Ignea Sagitta, dat in woordkeus en beeldspraak geheel is geïnspireerd op
de profeet Jeremías, klaagt Nicolaus over de orde en houdt hij een gloedvol
pleidooi voor de eenzaamheid en het strikt beschouwende leven tegenover hen,
die zich op onverstandige wijze willen inlaten met het drukke leven van het
apostolaat in de steden. In het vierde hoofdstuk beweert hij zelfs, dat ze helemaal niet geschikt zijn voor de zielzorg en zich laten leiden door zucht naar
roem:
'Zegt mij eens, waar zijn onder u die predikanten, die het woord Gods naar
behoren kunnen en willen prediken! Waarachtig, sommigen zijn in hun streven naar ijdele roem zo verwaand, dat zij vol ijver alles wat zij in de perkamenten gevonden hebben, voor het volk staan uit te kramen; zij willen anderen leren, wat zij zelf weten noch begrijpen. En ondanks het feit, dat deze
mensen niet weten wat zij zeggen, staan zij met zoveel bravour voor het volk
te praten, alsof zij de hele theologie in hun hersenpan volkomen verwerkt
hebben, en in de overtuiging dat het allemaal mystiek is, wat zij tot eigen
glorie staan te zwetsen. Als zij echter klaar zijn met hun preek of, beter gezegd, met hun kletsverhaal, staan zij met wijd open en jeukende oren klaar,
vol verlangen om zelfs het minste zuchtje van een of andere vleiende opmerking te kunnen opvangen. Om gaven die ze niet hebben, willen ze geprezen
worden, ongetwijfeld uit zucht naar ijdele roem... Het blijft evenwel verwonderlijk, waarom ongeletterde mensen, over wie ik zo juist gesproken heb, er
naar hunkeren en verlangen om bij het biechthoren als geestelijke heelmeesters van geestelijke wonden en ziekten in al hun onnozelheid aangesteld te
worden. Want terwijl zij niet eens het onderscheid weten tussen de ene zonde
en de andere, ontbinden zij, volkomen onkundig van wetenschap en recht,
wat niet ontbonden, en binden zij, wat geenszins gebonden hoort te worden...
Doorkruist de provincies, ga de personen langs en beantwoordt dan bij uw
terugkeer eens de vraag, hoevelen er in de orde waardig en geschikt bevonden zijn om te preken, biecht te horen en het volk goede raad te geven, zoals
het mensen past die in de steden wonen. Misschien zult gij bezijden de waarheid antwoorden, dat het er velen zijn. Daarop geef ik, die de provincies
doorkruist heb en de mensen ken, met smart ten antwoord: hoe weinigen
zijn er, die een dergelijke officie weten of behoren te bekleden'33.
33
Een kritische uitgave van de Ignea Sagitta met een historische en litteraire inleiding is verzorgd door A. STARING, o.e., 237-307. Het vertaalde citaat is genomen uit Capitulum quartum (ibid., 279-281).
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Hoewel we ons van het intellectuele leven van die tijd in de orde geen te hoge
voorstelling mogen maken, is er zeker geen reden om Nicolaus Gallus in dit opzicht zonder meer te geloven. Was het werkelijk een gemis aan kennis geweest,
dan had hij als generaal hierin kunnen voorzien door zijn mensen aan de studie
te zetten. Bij hem zat echter te veel de bedoeling voor, dat elke activiteit voor
de Karmelieten uit den boze was en de beoefening van zielzorg en wetenschap
voor hen slechts een uiting was van zucht naar ijdele roem. Had zijn voorstelling
van het lage intellectuele peil der Karmelieten op waarheid berust, dan zou het
concilie van Lyon in 1274 de orde ongetwijfeld tegelijk met andere bedelorden,
die niet aan de gestelde eisen beantwoordden, hebben opgeheven. Wel was de
situatie voor de Karmelieten op het concilie van Lyon kritiek geworden - er
zou over hun orde, evenals over de Augustijnen, nog nader beslist worden 34 doch dit is wellicht een gevolg van het feit, dat Nicolaus niet voortgegaan was
op de weg die onder leiding van de pausen was ingeslagen, en niet voor nieuwe
en talrijker krachten voor de zielzorg had gezorgd.
Radulphus de Fryston, die Nicolaus Gallus in 1271 als generaal opvolgde, zou
zich na enkele jaren eveneens in de eenzaamheid teruggetrokken hebben35.
Van 1277 tot 1294 werd de orde bestuurd door Petrus van Millau 36 , die lector
in de bijbel was geweest. Heel de lange termijn van zijn bestuur heeft hij hard
gewerkt voor de uitbreiding van de orde en onvermoeibaar er voor geijverd,
dat met het groeien van de activiteit de kloosterlijke observantie bewaard bleef.
Petrus van Millau moet begrepen hebben, dat na het decreet van het concilie
van Lyon het voortbestaan van de orde alleen dan volstrekt verzekerd was,
wanneer de orde de beschikking had over een groot aantal voortreffelijk gevormde mannen. Uit zijn ambtsperiode dateren de oudste constituties die ons
bewaard gebleven zijn, en die ons tevens de eerste informatie verschafTen over
de studie en de studiehuizen37.
Onder zijn generalaat hebben, zoal niet voor het eerst dan toch in wat rui34

'Ceterum Carmelitarum et Eremitarum sancti Augustini ordines, quorum institutio dictum
concilium generale praecessit, in suo statu manere concedimus, donec de ipsis aliter fuerit
ordinatum. Intendimus siquidem, tam de illis quam de reliquis, etiam non mendicantibus ordinibus, prout animarum saluti et eorum statui expediré viderimus, providere' (J. D. MANSI,
Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, 31 vol., Florentiae-Venetiis 1759-1798,
XXIV col. 96-97; Buil Carm., I 34-35 : Gregorius X, bulle Unam ex Conslilulionibus, 31 maart
1275). De definitieve beslissing ten aanzien van de Karmelieten en Augustijnen, genomen door
Bonifatius VIII in 1298, luidde: 'in solido statu volumus permanere' {Bull. Carm., I 48-49:
bulle Tenorem cuiusdam constitutionis, 5 mei 1298).
35
ANNE STEINMANN, Carmel Vivant, 35 en 40; A. STARING, Ignea Sagina, 252.
36
Oxford, Bodleyan Library, Ms. 72: JOHN BALE, Collectanea, fol. 79r; МНС, 231-232. - De
traditionele chronologie moet voor de gehele dertiende eeuw aan een hernieuwd onderzoek
onderworpen worden.
31
Deze constituties werden in 1949 teruggevonden en in 1950 uitgegeven door L. Saggi in
AOC, XV 203-245.
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mere mate, de Karmelstudenten de universiteit van Parijs bezocht. Onder zijn
bestuur ook werd met pauselijk verlof in 1287 op het generaal kapittel van
Montpellier de witte mantel aangenomen in plaats van de tot dan toe gedragen
zwart-wit gestreepte. Als reden werd aangegeven, niet alleen dat dit gestreepte
weefsel te zeldzaam en te duur werd, maar vooral ook, dat ze door hun bonte
kleding de lach- en spotlust der gelovigen opwekten en 'door illustere mannen,
die wereldlijke en kerkelijke waardigheden bekleedden, voor leken gehouden'
werden, en tenslotte - hetgeen niet de minste reden was - dat de gestreepte
mantel een grote handicap was bij de aanwerving van nieuwe leden onder de
studenten van de universiteit en oorzaak was, dat men van de universitaire
graden uitgesloten werd38.
Nog eenmaal in deze eeuw zou een prior generaal zijn ambt neerleggen en de
eenzaamheid weer opzoeken. Petrus van Millau werd opgevolgd door Raymundus de Insula 39 , die na driejaren van bestuur in 1297 aftrad40. Wij mogen in
de handelwijze van deze mensen, met uitzondering van Nicolaus Gallus, niet
zonder meer een protest zien tegen de richting die in 1247 ingeslagen werd. Zij
hebben hun orde gediend in het onderwijs en het bestuur, maar meenden, dat
zij, gebukt onder de lasten van de ouderdom, deze taken beter konden neerleggen en dat zij persoonlijk nu in de eenzaamheid beter op hun plaats waren.
Het bestuur van Raymundus is gevoeglijk te beschouwen als het sluitstuk van
een periode, waarin tengevolge van in- en uitwendige moeilijkheden de juiste
levenshouding in Europa nog gevonden moest worden en het al of niet eremietisch karakter van de orde aan discussie onderhevig was. De nieuwe generaal, Gerardus van Bologna (1297-1317), was sedert 1295 de eerste magister
van Parijs in de orde 41 . Met zijn twintigjarig bestuur begint een periode in de
geschiedenis van de orde, waarin de mendicantenstructuur volledig wordt uitgebouwd en uitgebreide activiteiten ontplooid worden op het gebied van zielzorg en wetenschap.
De (Neder-)Duitse provincie neemt in deze ontwikkeling al spoedig een groot
aandeel. Wanneer Sibert van Beek als eerste van de provincie in 1316 te Parijs
het magisterium in de theologie heeft behaald, telt de provincie - mede door
3e

ACG, I 8: '...quoniam ad cultum divinum pro viribus ampliandum multos, quos nonhabemus, luvenes perspicacis ingenii haberemus, qui in Theologiae studio opportunis temporibus proficerent, et dilatato sui tentorii loco suos funículos facerent ampliores; plures ctiam
quos habemus capaces magnae scicntiae in locis insignibus ubi magisteria conceduntur patiuntur convicia, qui tanquam Laici excluderentur a culmine quamtamcumque acquirerent
scientiae Margaritam.' De tekst is hier en daar corrupt.
3
' Niet van Rijssel, maar van Isle-sur-Sorgue (departement Vaucluse).
40
MHC, 232.
41
В. XiBERTA, De Instirutis Ordinis Carmelitarum..., in AOC, VI 351-352.
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zijn leiding, want hij was van 1317 tot aan zijn dood in 1332 provinciaal42 weldra de meeste doctores Parisienses in de orde43. Teruggekeerd uit Parijs
hebben deze mannen hun bijdrage geleverd voor de bloei van studie en wetenschap aan de studia van hun provincie. Volgens Hartzheim was er in het gebied
van Keulen en langs de Rijn geen enkele andere orde, die kon bogen op zo'n
groot aantal geleerde theologen gedurende de late Middeleeuwen44.

42

MHC, 192.
Chartularium Universitatis Parisiensis, ed. H. DENIFLE-A. CHÂTELAIN, 4 vol., Parísiis
1889-1897, II p. 540: 'Ista provincia tunc temporis (1343) paene plus quam caeterae provinciae magistris abundavit'.
44
J. HARTZHEIM, Bibliotheca Coloniensis, Coloniae 1747.
43
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HOOFDSTUK II

DE NEDERDUITSE PROVINCIE. CENTRALE REGELING
VAN STUDIE EN ONDERWIJS DOOR HET
PROVINCIALE BESTUUR
DE NEDERDUITSE PROVINCIE

Spoedig na de overkomst van de Karmelieten naar Europa is in het Nederrijnse
gebied rond het midden van de dertiende eeuw de Duitse Karmelprovincie ontstaan. Over de ouderdom der vroegste stichtingen is het laatste woord nog niet
gezegd. Volgens het jongste onderzoek liggen de stichtingsjaren van de oudste
conventen waarschijnlijk als volgt: voor het convent van Keulen ± 1256, voor
het convent van Würzburg (later behorend tot de Opperduitse provincie)
± 1260, voor het convent te Brussel ± 1265, terwijl de kloosters van Haarlem
en Boppard vóór 1270 gesticht moeten zijn1. De provincie Alemania moet al
gauw uit deze conventen geformeerd zijn en in elk geval reeds in 1268 bestaan
hebben, aangezien een Brusselse oorkonde van dat jaar gewag maakt van de
provinciaal van de Duitse provincie2. De krachtig groeiende provincie telde
weldra een flink aantal kloosters, verspreid over een groot gebied, en geraakte
wellicht daardoor in een niet geheel te volgen verdelingspolitiek. In de constituties van 1281 komt de provincie Alemania onder tien provincies op de achtste
plaats 3 . Volgens de constituties van 1294 blijkt de Duitse provincie reeds verdeeld in Nederduitsland (Alemania inferior), dat op de zevende plaats, en Opperduitsland (Alemania superior), dat op de elfde plaats komt4. Deze scheiding
kan niet van lange duur geweest zijn, want in de acta van het generaal kapittel
te Brugge in 1297 staat weer één provincie Alemania vermeld5. In 1318 kwam
er een nieuwe verdeling6, die ook maar enkele jaren stand hield. In 1327 worden namelijk beide Duitse provincies weer officieel verenigd 'zoals het vóór het
1

Volgens onuitgegeven aantekeningen van A. Staring O.Carm.
J. F. FOPPENS, Diplomatum Belgicorum nova collectio sive supplementum ad opera Auberti
Miraei, IV Bruxellis 1748, 566.
3
Const. 1281, in AOC, XV 244.
4
Const. 1294, in AOC, XVIII 184. Deze scheiding moet hebben plaats gevonden op het generaal kapittel te Trier in 1291 getuige een cataloog van generale kapittels van de hand van Johannes Trissa (1363): 'in hoc capitulo (Trier 1291) fuerunt aliquae provinciae divisae' {MHC,
204).
5
FAC 47a, fol. 30v.
6
Ibid., fol. 49v; MHC, 228.
2
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kapittel van Bordeaux ( = 1318) geweest is' 7 . De derde, nu definitieve verdeling
had plaats in 1348. De meeste van de 35 conventen, waaronder de oudste, kwamen te behoren tot de Nederduitse provincie, die het zegel en de plaats van de
oude Duitse provincie behield en nu opnieuw begon met 19 kloosters8. De groei
van deze provincie zou tot het begin van de zestiende eeuw doorgaan. In 1384
waren er 22 kloosters met een totaal van i 560 leden9, in 1430 25 kloosters met
± 620 leden10. In 1475 telde de provincie 33 kloosters plus een college te Leuven. Het grootste aantal conventen werd bereikt in 1506, toen als laatste een
klooster in het Noordduitse Ath gesticht werd, waardoor het aantal conventen
met inbegrip van het studiecollege te Leuven op 36 kwam11.
Tijdens het Westers Schisma volgde de Nederduitse provincie de Romeinse
obediëntie, zodat de zeer belangrijke studia generalia in Frankrijk: te Parijs,
Avignon, Toulouse en Montpellier enige decennia lang, namelijk tot aan de
hereniging van de orde in 1411, voor de Nederduitse studenten gesloten bleven.
De Nederduitse provincie heeft ook zelf een schisma gekend. In 1442 ontstond
er ten gevolge van een diefstal in het studiehuis te Keulen, waarbij een neef van
de toenmalige generaal Faci betrokken was, een scheuring in de provincie, die
bijna tien jaar lang de gemoederen in beroering hield. Hoewel de kloosters in
twee partijen verdeeld waren en er dubbele provinciale kapittels gehouden werden, welke met eigen benoemingslijsten uitkwamen, kwam er geen verandering
in de organisatie van de studie als zodanig, zij het dan, dat het studium van
Keulen in naam onder direct gezag van de generaal gesteld werd, hetgeen evenwel geen enkel effect sorteerde12.
Sedert 1464 was de Nederduitse provincie verdeeld in vier zo geheten nationes
met elk acht à tien kloosters13. Deze verdeling heeft echter geen aanwijsbare
invloed op de organisatie van het onderwijs uitgeoefend.
7

MHC, 115. Niet Zimmerman, die genoemd kapittel in 1318 plaatst (ibid., 115 noot 3), maar
Saggi (AOC, XVIII 125) vergist zich, wanneer hij zegt, dat met het hier genoemde kapittel
van Bordeaux dat van 1294 bedoeld is. De provincies Alemania inf. en Alemania sup. zijn
immers ± 1297 weer verenigd (FAC 47a, fol. 30v) en in 1318 is de ene provincie Alemania
op het generaal kapittel van Bordeaux wel degelijk opnieuw verdeeld blijkens de gegevens
van FAC 47a, fol. 49v: de kloosters worden verdeeld; magister Sibert van Beek blijft provinciaal van het Nederduitse gedeelte en Joannes Walrami wordt provinciaal van het Opperduitse
gedeelte. Cf. ACG, I 18 en MHC, 196.
8
FAC 47a, fol. 78v-79r; MHC, 165. Voor de officiële rangorde van de kloosters op de provinciale kapittels zie de lijsten in bijlage II.
9
FAC 47a, fol. 133r-135v.
10
FAC 47a, fol. 204r sq. ; FAC 41, p. 480 sq. De gegevens van 1430 zijn bij benadering berekend uit visitatieverslagen van enkele jaren achtereen. Zie ook de statistiek van p. 308-309
van deze studie.
11
FAC 47b, fol. 32г.
12
Zie p. 124 met de aantekeningen aldaar.
13
FAC 47a, fol. 362r. Elke natio kon een definitor kiezen op het provinciaal kapittel. Een
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De hervorming van Jan Soreth, die in de tweede helft van de vijftiende eeuw
werd doorgevoerd in de Nederduitse provincie, heeft de morele en organisatorische eenheid van de provincie intact gelaten en op het gebied van de studie
geen belangrijke wijzigingen gebracht. Wel werden de privileges en dispensaties
in verband met de studie wat beperkt en kregen de hervormde conventen invloed op de aanwijzing van de studenten uit hun midden; ook moesten niet-hervormde docenten en studenten zich in hervormde kloosters aanpassen aan de
observantie14.
De Reformatie en de politieke en sociale verwikkelingen welke ermee gepaard
gingen, brachten met verloop van tijd de Nederduitse provincie zware slagen
toe. In 1550, het jaar dat in deze studie als eindpunt genomen wordt voor de
beschrijving van de middeleeuwse organisatie van studie en onderwijs in de
Nederduitse provincie, waren er vooralsnog 29 conventen plus het studiehuis
te Leuven over, waarvan sommige al zwaar te lijden hadden onder de nood
der tijden, terwijl reeds zes kloosters in beslag genomen waren of verwoest15.
De Nederduitse provincie is gedurende de Middeleeuwen bestuurd dooreen aantal voortreffelijke provinciaals, die over het algemeen een hoogstaand religieus
en wetenschappelijk leven in de provincie wisten te handhaven16.

CENTRALE REGELING VAN STUDIE EN ONDERWIJS DOOR HET
PROVINCIALE BESTUUR

Ieder jaar werd in een der conventen van de provincie het provinciaal kapittel
gehouden, waarop de provinciaal, zijn socius, alle plaatselijke prioren en hun
socii uit elk convent, samenkwamen om de aangelegenheden van de provincie
te bespreken en te regelen. Wanneer een kapittel niet mogelijk was wegens oornieuwe verdeling van de vier nationes kwam tot stand in 1542 (FAC 47b, fol. 177v). De provincie Engeland kende vanouds een indeling in vier nationes of distincliones, welke wel verband hield met de organisatie van de studie. Elke natio kreeg recht op evenveel studenten
aan de universiteiten van Oxford en Cambridge en de kandidaten voor de universitaire graden werden bij toerbeurt uit elke natio aangewezen (B. ZIMMERMAN, De Institutis Ordinis Carmelitarum quae ad doctrinas philosophorum et theologorum sequendas pertinent. Additamenta,
in AOC, VII 162).
14
Zie hoofdstuk IX.
15
FAC 47b, fol. 261r sq.
16
De acta van de Nederduitse provincie vóór de Reformatie bieden zeer weinig stof voor een
chronique scandaleuse. De hervorming van Joannes Soreth heeft in de Nederduitse provincie
misschien wel haar grootste bloei gekend. Een zeer groot aantal wijbisschoppen in NoordwestEuropa is uit de Nederduitse Karmel voortgekomen. Römer oordeelt zeer gunstig over de
Karmel in de Lage Landen: 'Het weinige dat ons van de Carmelieterkloosters in deze gewesten
onder het oog kwam, heeft enen gunstigen indruk bij ons achtergelaten. Wij zijn ervan overtuigd, dat wij den Carmelieters onregt zouden doen, indien wij hun in onze schatting eene
niet hogere plaats aanwezen dan aan de Minderbroeders en de Predikheren' (R. C. H. RÖMER,
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log, epidemieën of andere redenen, regelde de provinciaal met enkele van de
belangrijkste paters op een convocatie annua de lopende zaken van de provincie.
De moderne praxis van provinciale kapittels om de driejaar is in de Nederduitse
provincie pas door toedoen van kardinaal Sigismund Gonzaga, protector van
de orde, op oorspronkelijke instigatie van de toen reeds overleden generaal
Baptista Mantuanus, ingevoerd in 151717. Ook sedertdien echter werd ieder jaar
minstens een convocatio of congregatie annua gehouden.
Het ambt van provinciaal blijkt niet aan een bepaalde termijn gebonden geweest te zijn, zodat er een ruime mate van continuïteit in het bestuur was. Alleen wanneer de provinciaal zich partijdig toonde, zijn benoemingen niet afstemde op de geschiktheid en deugd der kandidaten en een onverantwoord financieel beleid voerde, kon hij door de definitoren met instemming van het
provinciaal kapittel worden afgezet18. Was het officie van provinciaal om de
een of andere reden vacant geworden, dan bestond de eerste taak van het provinciaal kapittel in het kiezen van een nieuwe provinciaal.
Op elk provinciaal kapittel werden verder vier definitoren (diffinitores) gekozen, die met de provinciaal de kern van het kapittel vormden. De bemoeienis
van de definitoren met het provinciale bestuur duurde slechts de korte tijd van
het kapittel zelf. Soms echter behielden zij zich hun macht vóór tot enkele weken na het kapittel om met de provinciaal nog enkele zaken te kunnen afhan-

Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige graafschappen Holland
en Zeeland, Leiden 1854,1 626). Pirenne geeft zijn oordeel over de Zuid-Nederlandse Karmel
vlak voor de opkomst van het Calvinisme als volgt: 'Les seuls ordres encore vivants sont ceux
des Carmélites (!) et des Dominicains. Mais adonnes à l'étude de la theologie, occupes de
controverses ou enseignant dans les universités, leurs membres ont perdu tout contact avec
le peuple et partant toute action sur lui' (H. PIRENNE, Histoire de Belgique, 7 din., Bruxelles
1929-1932 5, III 338). Het oordeel van Hartzheim over de bloei van de wetenschap in de Nederduitse provincie is reeds vermeld op p. 33 hierboven.
" Buil. Carm., I 463-465. breve Dudum pro parte quondam Baptistae Mantuam, 22 mei 1517;
FAC 47b, fol. 67v-68r. Een vroegere beperking tot twee jaar, namelijk op het generale kapittel
van 1420 (A CG, I 165), blijkt m de Nederduitse provincie niet doorgevoerd te zijn. Vanaf 1424
wordt weer elk jaar een provinciaal kapittel gehouden, zoals ons de jaarlijkse acta in FAC 6
en FAC 47a laten zien.
18
Const. 1294, in AOC, XVIII 167; Const. ¡324, in МЯС,78; Const. 1357, 109-110; Const.
1369, 102. Toen in 1517 de ambtstermijn van de provinciaal tot driejaar beperkt werd, kwa
men hiertegen verschillende provincies in verzet, o.a. Nederduitsland. De Nederduitse provin
ciaal werd door de hele provincie in een oorkonde .waaraan de zegels van alle conventen be
vestigd waren, gemachtigd om pogingen te ondernemen, dat dit werd afgeschaft, hetgeen men
in 1520 van Leo X gedaan kreeg (FAC 47b, fol. 67v-68r; Bull. Carm., 1490-492: breve Dudum
per alias, 24 jan. 1520, in eerste instantie gegeven voor de provincie Narbonne, doch gezien
het begin en het slot bestemd voor alle ultramontaanse provincies). Vroegere beperkingen tot
driejaar, waartoe in 1318 (MHC, 206 en 228) en nog eens in 1333 (MHC, 122) besloten was,
hadden telkens ook maar een paar jaar stand gehouden (cf. Const. 1324, in MHC, 78 en Gen.
кар. 1336, MHC, 129).
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delen19. Het definitorium (diffimtorium) had onder voorzitterschap van de provinciaal onder meer voorzieningen voor de studie in de provincie te treffen: de
oprichting en instandhouding van de studia, de benoeming van de professoren
en lagere docenten en de vaststelling van de financiële regeling van de studie 20 .
Op het provinciaal kapittel werd bovendien namens de provincie een aantal
van de beste studenten aangewezen, dat - al dan niet pro gradibus - op bepaalde plaatsen moest studeren. Het is niet geheel duidelijk of de keuze en
verdere promotie van deze studenten voor een studie binnen de provincie het
werk was van heel het kapittel of alleen van het definitorium. Waarschijnlijk
hoorde dit tot de taak van het definitorium alleen21, omdat het sturen van studenten naar studia generalia buiten de provincie uitdrukkelijk tot de competentie van heel het kapittel gerekend werd 22 .
Meermalen echter werden de voor studie en onderwijs te treffen regelingen
aan de provinciaal gedelegeerd, soms alle, soms de minder belangrijke, soms
ook alleen de nodig geworden tussentijdse veranderingen23.
In de zestiende eeuw wordt de aanstelling van een docent voor fysica, voor
logica en grammatica alsook van een Informator iuvenum in het studium te
Keulen nog al eens aan de provinciaal, maar ook wel aan de magister regens
en/of de prior ter plaatse opgedragen1A. Een hoogst enkele maal vinden we dat
ook in andere studiehuizen, zo b.v. te Brussel in 1517, waar de nieuw aangestelde regens en prior de andere docenten moet benoemen 25 . Alleen de aan-

19

Cf. Acta Capitulorum Provmcialium Lombardiae 1328-1398, ed. G. WESSELS ¡η AOC, III 434,
436, 437, 440, en Α. DECKERT, Die Oberdeutsche Provinz der Karmeltten nach den Akten ihrer
Kapitel von 1421 bis 1529, Rom 1961, 246. We zien deze praxis zeer veel bij de generale kapit
tels, b.v. ACG, I 22, 76, 105, 113.
20
Const. 1281, m AOC, XV 124; Const. 1294, in AOC, XVIII 137; Const. 1324, in МНС, 60.
21
Als provinciaal Eberhard Billick in 1553 hoort, dat zijn broer Johann, prior van Keulen,
bij een pestepidemie een paar onwillige studenten naar huis heeft laten gaan, schrijft hij naar
Keulen: 'Aut si priori liceat, quos voluent absque provinciali ablegare ad suos conventus,
quis ent ordo in provincia 7 Quae auctoritas? Et cur defimtores studentes désignant?' (A. POSTINA, Der Karmeht Eberhard Billtck, Freiburg ι B. 1901, 211 ; cf ibid., 125).
22
Const. 1357, 67: 'Item nullus provincialis habeat mittere aliquem studentem extra provmciam auctontate propria vel sui officii, sed tantummodo ex ordinatione capituli provincialis et
tunc ilium vel illos, ad quern major pars capituli consentict, eos mittat.' СГ. Const. 1369, 63,
Const. 1462/1499 Rubrica XV, Cap. XV η. 3; Generaal kapittel 1492, ACG, I 302. In de con
stituties van 1281, 1294 en 1324 noemt men wel de provinciaal als de man die de studenten
stuurt, maar hij heeft hiervoor ongetwijfeld de instemming van het provinciaal kapittel nodig,
omdat deze instemming uitdrukkelijk vereist wordt bij voortijdige terugroeping van de stu
denten (Const. 1281, in AOC, XV 214; Const. 1294, in AOC, XVIII 137, Const. 1324, in
MHC, 59).
23
Zie hoofdstuk IV, p. 111-115.
24
FAC 47b, b.v. fol. 83v, 98v, 103v, 108r, 123v, 135r, m sommige gevallen samen met de
provinciaal ; soms is de provinciaal daar zelf regens, als zo'n opdracht wordt verleend.
25
FAC 47b, fol. 69v.
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Stelling van een magister grammaticae en van een magister morum moet ook
elders vaker aan de plaatselijke prioren overgelaten zijn26.
De organisatie van de studie bij de middeleeuwse Karmelieten was een zaak
van de hele provincie, ten dele zelfs van de hele orde, inzoverre bij de studia
generalia de grenzen der provincies overschreden werden.
Binnen het provinciale kader is er een grote beweeglijkheid te zien bij de plaatsing der studenten, maar meer nog bij de benoeming en verplaatsing der docenten. De afgestudeerden kwamen ter beschikking van de provincie om als docent
te worden aangesteld, waar het algemeen belang dit eiste. Dit is te meer verwonderlijk als men bedenkt, dat de middeleeuwse Karmeliet - al kende hij geen
stabilitas loei in strikte zin - toch de sterke band derfiliatio had met het convent, waarin hij was ingetreden. Deze band bleef heel zijn leven bestaan, al
werd hij ook naar elders geroepen, tenzij hij met verlof van de provinciale overheid in een ander klooster werd geaffilieerd. Door de hechte provinciale eenheid
der kloosters echter is deze band derfiliatio nooit een hindernis geweest om de
beste krachten op de gunstigste plaatsen te zetten en om zeer velen, zowel docenten als studenten, een ruime kans te geven zich breed te ontwikkelen door
een korter of langer verblijf in verschillende studia, eventueel aan een universiteit. Zo werden de mogelijkheden, die de structuur der bedelorden bood, uitgebuit tot groot voordeel van studie en wetenschap.

Zie hieronder, p. 58-60.
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HOOFDSTUK III

H E T O N D E R W I J S IN H E T L A T I J N
Het meest elementaire onderricht in lezen en schrijven en nu en dan ook in
rekenen ontving men in de latere Middeleeuwen op de z.g. volks- of schrijfschool, die soms afzonderlijk bestond, soms de voorbereidende onderafdeling
vormde van de latijnse school. Wie meer wilde leren bezocht daarna de latijnse
school, waar men vijf of zes jaar grondig onderwezen werd in het latijn en
bovendien wat kennis opdeed van logica, ethica en kerkelijke muziek. De latijnse school was de enige en onontbeerlijke vooropleiding voor elke kerkelijke
en profane wetenschap. In tegenstelling met de oude orden hebben de bedelorden gedurende de Middeleeuwen veel novicen aangenomen, nadat zij reeds
aan een 'openbare' ' stads- of streekschool hun latijnse studie hadden gemaakt.
Post formuleert de conclusie van zijn onderzoek dienaangaande als volgt: 'De
nieuwe orden namen geen kandidaten van zeer jeugdige leeftijd aan, omdat zij
geen tijd of gelegenheid hadden voor onderricht binnen het klooster. Zo was
het bij de Dominicanen, Franciscanen, Karmelieten en Augustijner-Eremieten.
Zij namen slechts jongelui op, die op de stadsscholen goed latijn hadden geleerd en zo mogelijk ook nog in een of ander convict van fraters hadden gewoond. Deze orden hadden voor zichzelf geen behoefte aan latijnse scholen en
de maatschappij van de veertiende tot de zestiende eeuw vroeg ook niet om
dergelijke paters-scholen. Integendeel, deze zouden maar concurrentie aan de
grote scholen van de afzonderlijke steden hebben betekend. Dergelijke kloosterscholen zouden als bijscholen nauwelijks zijn geduld' 2 . Dit alles heeft in het
boek van Post allereerst betrekking op de toestand binnen het gebied van het
huidige Nederland. In de Inleiding op zijn studie zegt professor Post evenwel:
'Intussen is mij gebleken, dat de situatie over de grenzen, zowel die ten Oosten
als ten Zuiden van het omschreven gebied, dezelfde was als daarbinnen' 3 .
Nu zullen de Karmelieten ongetwijfeld zeer veel kandidaten van de stadsscho1
Het is moeilijk hier termen te vinden, die geen begripsverwarring wekken wegens hun gebruik in moderne situaties. Met een openbare stadsschool wordt hier niets anders bedoeld
dan een voor ieder toegankelijke school in de macht van het stedelijk bestuur en exclusief
door dit bestuur begunstigd tegenover de 'bijscholen' van kerkelijke of particuliere instellingen. Wordt hierna toch nog gesproken van een openbare Karmelschool, dan wordt daarmee
alleen aangegeven, dat deze school voor ieder toegankelijk is, ook voor hen, die geen kandidaten voor de orde zijn.
1
R. R. POST, Scholen en Onderwijs in Nederland gedurende de Middeleeuwen, Utrecht 1954,162.
'Ibid., 13.
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len ontvangen hebben. Toch hebben zij zich in verschillende provincies, met
name in de Nederduitse, al spoedig ook zelf met onderwijs in het latijn ingelaten, alleen anders dan, en ook niet in die mate als Koch en in zijn voetspoor
Martini ons willen doen geloven. Koch en Martini, die zich beiden uitvoerig
met de kloosters van de Nederduitse Karmelprovincie hebben bezig gehouden,
stellen het namelijk zo voor, alsof bijna elk klooster van genoemde provincie
een eigen latijnse school had, vaak nog met een volksschool erbij 4 .
We zullen laten zien, dat deze mening berust op een onbewezen apriori, en
de onjuistheid ervan aantonen.

CRITERIA TER VASTSTELLING VAN LATIJNS ONDERRICHT

Wie enigermate vertrouwd is met het beschikbare bronnenmateriaal ter bestudering van de Nederduitse provincie, weet dat we voor de vaststelling van de
studia en scholen en van het daar gegeven onderricht allereerst zijn aangewezen
op de vermelding van de aanwezige docenten. Ook Koch zag zich voor een
dergelijke aanpak gesteld.
Toen Koch voor een groot aantal kloosters in bepaalde jaren de benoeming van
een of twee Informatoren gevonden had, meende hij daarbij te doen te hebben
met een leraar aan een latijnse school of aan een volksschool. In zijn boek Die
Karmelitenklöster der Niederdeutschen Provinz schrijft hij als volgt: 'Es war
darum die erste Aufgabe der Karmeliten, wie der Bettelmönche überhaupt, in
allen ihren Klöstern Volkschulen, sofern es an diesen mangelte, und Lateinschulen zu errichten. Wir finden diese Schulen seit den frühesten Zeiten erwähnt. Die Lehrer, welche an denselben beschäftigt waren, hiessen Informatoren. Diese waren aber nicht alle gleich, wie aus den uns vorliegenden verschiedenen Bezeichnungen hervorgeht. Wenn einfach von einem Informator die Rede
ist, wird es sich um eine Lateinschule handeln, ebenso, wenn von einem Hauptund Hülfslehrer (informator primarius et secundarius) die Rede ist. Erscheint
aber daneben noch ein Lehrer für jüngere Knaben (informator juniorum), so
dürfen wir daraus ohne Zweifel den Schluss ziehen, dass neben der Lateinschule
in dem betreffenden Kloster auch noch eine Volkschule oder vielleicht eine
Vorbereitungschule bestand' 5 . In een later werk interpreteerde Koch de term
informator in gelijke zin, maar betrok nog meer namen dan eerst op een leraar
aan een volksschool: 'Ein Informator war der Lehrer an einer Lateinschule. Ist
neben demselben noch ein zweiter Informator genannt mit dem Zusätze: secun4

H. KOCH, Die Karmelitenklöster der Niederdeutschen Provinz, 13. bis 16. Jahrhundert, Freiburg i.B. 1889, 4, 17-18, 102. C L . MARTINI, Der Deutsche Karmel, 2 din., Bamberg 1922, I
507-508 en II 571-586.
5

K O C H , o.e., 17-18.
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darius, iuniorum oder iuvenum, so handelt es sich um dem Lehrer an einer Vorbereitungsschule' '. Tenslotte was hij van mening, dat men bij de uitdrukking
et informabit iuvenes welke men dikwijls in de benoemingslijsten van de provincie achter de naam van een of andere functionaris aantrof, kon denken aan
onderwijs op een volksschool alswel op een latijnse school 7 .
Bij dit alles ging het volgens Koch niet enkel om scholen uitsluitend bestemd
voor kandidaten voor de orde. In dat geval zouden er ook niet zoveel nodig
geweest zijn. Het waren volgens hem 'openbare' scholen, grotendeels bezocht
door jongelui, die geen plannen hadden Karmeliet te worden 8 .
Koch's opvatting aangaande genoemde scholen en de daaraan verbonden leraren wordt gevolgd door verschillende auteurs, die in het laatste gedeelte van
dit hoofdstuk behandeld zullen worden. Zijn opvatting echter staat of valt met
de betekenis welke wij aan de termen informator, iuvenes, iuniores, informator
iuvenum en aan de formule et informabit iuvenes moeten toekennen. Koch zelf
geeft echter nergens een kritische verantwoording van zijn uitleg van deze termen. Hij gaat simpelweg van een bepaalde betekenis uit. Over genoemde termen zullen wij dus eerst klaarheid moeten verschaffen.

De betekenis van de termen informator, iuvenes, iuniores, informator iuvenum
en de formule et informabit iuvenes.
Wanneer in de acta van de generale kapittels en in die van de zuidelijke ordesprovincies de benoeming van een docent in het latijn aan de orde is, is daarbij
meestal sprake van een magister grammaticae, magister grammaticalium, magister in grammatica ofwel van een informator grammaticae. Dit zijn namen
welke verder geen moeilijkheden opleveren. Zo spreekt het generaal kapittel
te Asti in 1440 van een magister grammaticae9 en worden er in de Lombardijse
provincie in 1329 magistri in grammatica benoemd voor de kloosters te Parma,
Verona en Ferrara 10 . Voor de kloosters te Florence en Pisa in de Toscaanse
provincie wordt regelmatig een magister grammatice vermeld11. In de acta van
4
I
8

H. KOCH, Urkunden der Stadt Düren, 14. bis 16. Jahrhundert, Frankfurt a.M. 1897, 82.
H. KOCH, Das Karmelitenkloster zu Frankfurt am Main, Frankfurt a.M. 1912, 62-63.
H. KOCH, Die Karmelitenkloster, 18.

» ACG, I 192.
10
Acta Capitulorum Provincialium Lombardiae 1328-1398, ed. G. WESSELS in AOC, III 162.
II
Acta Capitulorum Provincialium Prov. Carmelitarum Thusciae ab anno Dom. 1375 usque ad
annum 1408, ed. P. CAJOLI in Rivista Storica Carmelitana, I-III (1929-1932); magister grammaticae: I 185 en 1888; II 32, 35, 72 en 117; III 67, 74, 150 en 153; informator grammaticalium: III 71. Voortzetting van de publicatie van deze acta in AOC, IX; magister grammaticalium: IX 61, 64, 68, 72, 82, 83 en 88; informator in grammaticalibus: IX 58 en 108. Deze magister of informator is geen Karmeliet.
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de Opperduitse provincie vinden we enige keren uitdrukkelijk naast andere
Informatoren een Informator grammaticae benoemd l2 .
In de kapittelacta en andere bescheiden van de Nederduitse provincie ligt deze
zaak niet zo eenvoudig. Wanneer we even afzien van universitaire titels en alleen de verschillende onderwijsfuncties beschouwen, welke we in de benoemingslijsten aantreffen, vinden we naast de lector, lector sententiarum en cursor, die
theologie doceren, naast de magister studentium, die de zorg heeft voor de disputen en les geeft in de filosofie, als laatste docent voor verscheidene conventen
zeer dikwijls een Informator vermeld. Hoewel nu in de meeste gevallen de taak
van de Informator niet naar het vak gespecificeerd wordt, blijkt die toch bij
nader toezien in de Nederduitse provincie - zoals trouwens ook elders - niet
enkel of voornamelijk te bestaan in het geven van latijn, maar allereerst en vaak
uitsluitend in het doceren van logica en filosofie. Juist de oudste acta en die
van de zestiende eeuw laten zien, wat wij in het algemeen van een Informator
moeten denken. Ook zijn er voor de tussenliggende periode duidelijke aanwijzingen, dat bij de door de provincie benoemde Informatoren logica en
filosofie op de eerste plaats komen en het onderricht in het latijn, zo daar al
sprake van is, veelal een ondergeschikte functie inneemt, te gering om het bestaan van een normale latijnse school waar te maken. Zie hier de gegevens.
In 1312 wordt er in het financieel verslag van het provinciaal kapittel te Haarlem 250 grossi turonenses per jaar uitgetrokken voor 'quinqué informatoribus
in logicalibus et naturalibus'13. Twee jaar later treffen we ook twee aparte informatores in grammatica aan, voor zeer lange tijd echter het enige geval, waarin
op duidelijke wijze een Informator voor latijn zonder meer genoemd wordt.
Daarnaast is er in hetzelfde jaar 1314 sprake van twee informatores in vetere
logica14. De provinciale uitgaven van 1320 vermelden: 'Item pro 4 informatoribus philosophiae in provincia, cuilibet 25 grossi' 15 . Jan van Kempen, in 1323
vermeld als Informator in philosophicis voor het klooster te Frankfurt, verschijnt
de volgende jaren op dezelfde plaats eenvoudig als Informator16. De Informatoren, die elk jaar worden benoemd voor het studium van Keulen, meestal twee
in getal en zonder nadere aanduiding, worden in 1329 ineens uitvoeriger aangeduid als informatores philosophiae11. In 1372 zijn te Keulen als naar gewoonte
twee Informatoren, van wie de een als Informator philosophiae drie gulden, de
ander als informator logicae twee gulden ontvangt 18 .
12

Rome, Archivum Generale O.Carm., II CO. 93, Codex 20 (Miscellanea), 316 en 322.
" FAC 47a, fol. 40v.
14
Ibid., fol. 46r.
15
Ibid., fol. 5Iv.
16
Ibid., fol. 54Γ, 55г- .
" Ibid., fol. 59г.
"Ibid., fol. 113r.
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Volgens het provinciaal kapittel van 1360 moesten de Informatoren en anderen
die te Keulen filosofie gedoceerd hadden, wanneer zij in afwachting van hun
verdere studie te Parijs, zolang naar andere conventen gezonden werden om
daar les te geven, niet langer informator, maar cursor genoemd worden 19 .
In de vijftiende eeuw worden de Informatoren te Keulen alsook elders, wanneer
daar af en toe twee Informatoren aanwezig zijn, respectievelijk informator Pri
marius (primus) en informator secundarius (secundus) genoemd. Dat hun ge
wone taak evenals die van de overige Informatoren in de provincie, logica en/of
filosofie betreft, blijkt uit enkele bijzondere bepalingen in de acta capitulorum.
De Informatoren van Keulen en Trier krijgen van het provinciaal kapittel, be
halve dat zij gewezen worden op het houden van de gebruikelijke disputen, in
1430 de aparte opdracht ''privatim' latijn te geven 2 0 ; in 1441 moeten zij dit
''adpartem1 doen 2 1 . Het provinciaal kapittel van 1449 wil dat de 'informatores
conventuum legant iuvenibus extraordinarie in grammatica" 2 2 . Deze hele gang
van zaken wijst niet op een gewone latijnse school, maar op docenten en lessen
aan een studium voor logica en filosofie, waar tevens nog wat latijn gegeven
wordt.
In de zestiende eeuw worden de Keulse Informatoren zeer dikwijls nauwkeu
riger naar het vak aangeduid. Wanneer er als vanouds twee aanwezig zijn, is
de eerste een informator philosophiae (physices, physicorum of naturalium), de
tweede een informator logicae (logices of logicorum). Pas als er soms een derde
benoemd wordt, is deze een informator grammatices of grammaticorum. Wel
dient hier opgemerkt te worden, dat de naam informator vanaf 1516 minder
voorkomt. In plaats daarvan vindt men in de benoemingslijsten lector philoso
phiae, lector grammaticae of iets dergelijks en in de tweede helft van deze eeuw
ook dikwijls professor philosophiae enz. 23 . Over de aparte betekenis van de in
formator iuvenum en de corresponderende uitdrukking et informabit iuvenes zal
verderop gesproken worden.
Opmerkingen van Milendunck zelf, door wiens kronieken het grootste gedeelte
van de acta van de Nederduitse provincie bewaard zijn gebleven, alsmede van
'* FAC 47a, fol. 92v: prov. kap. J360: 'Ordinatur quod Informatores, nee non alij qui philosophiam legerint Coloniae, si contingat eos mitti ad alios conventus pro lectura antequam
mittantur parisios, appellandos esse non Informatores, sed Cursores, maxime in illis locis,
ubi Lector sententiarum parisiensis alius non habetur'. Cf. FAC 41, 410.
20
FAC 6, fol. 26v: prov. kap. 1430: 'Item volumus etiam quod magistri studentium et infor
matores praeter lectiones ordinarias legant studentibus in privato unus grammaticam alter
logicam'.
21
Ibid., fol. 65т: prov. кар. 1441 : 'Et legant magistri studentium ad partem logicam et in
formatores grammaticam sub pena perditionis studij'.
22
Ibid., fol. 94r.
23
FAC 47b, passim vanaf 1516 op fol. 63r.
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andere oude auteurs laten evenmin enige twijfel over aangaande de normale
functie van de informator. Bij Milendunck lezen we : '... informatores, qui erant
lectores philosophiae'", alsook: '...informator, id est fratrum iuniorum in dialecticis instructor' 25 . Een zeventiende-eeuws handschrift met een beschrijving
van alle oude documenten uit het toenmalige provinciale archief van de Nederduitse provincie te Keulen, thans berustend in het Stadtarchiv van Frankfurt,
bevat de zinsnede: '...Informatores/...sic vocabantur Lectores Philosophiae/...' 2 «.
De Belgische chroniqueur van de geschiedenis van de Karmel in de Lage Landen, Norbertus a S. Juliana (f 1757), schrijft in zijn lijst van bekende Belgische
Karmelieten aangaande Michael Herbrant: 'anno 1385 erat Informator seu
Philosophiae lector Boppardiae' 27 en als auteur van Batavia desolata Carmelitana zegt hij in een notitie over pater Jacobus van Romerswal : 'studet Bruxellis
philosophiae sub R. P. Joanne de Kempena informatore (hoc nomine vocabantur olim philosophiae lectores)' 28 .
Een kloosterkroniek van het convent van Geldern uit de zeventiende eeuw
spreekt in zijn notities betreffende de Middeleeuwen wel van een informator
philosophiae of ¡ogicae, maar noemt niet met evenzoveel woorden een informator grammaticae29. De wel vermelde informator iuvenum, over wie aanstonds
meer, komt naar zal blijken hiervoor niet in aanmerking.
Buiten de Nederduitse provincie vinden we de functie van de informator op
dezelfde wijze omschreven. Joannes Leonardi werd in 1383 informator tractatuum ( = logica) in het convent van Florence 30 . Bartholomaeus Petri werd daar
in 1414 informator in ¡ogicalibus en het jaar daarop informator in artibus te
Siena31. Theodericus de Aquis was in 1428 informator artis novae te Montpellier 32. In de acta van de Opperduitse provincie worden naast een groot aantal
Informatoren, die evenmin als in de Nederduitse provincie nader omschreven

" F A C 4 7 a , fol. 81 ν.
25
FAC 47e, fol. 44г.
2б
РАС41,408.
27
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Ms. 16492, NORBERTUS A S. JULIANA, De Scriptoribus
Belgicis et viris illustribus ex Ordine Carmelitano, fol. 53r.
28
(NORBERTUS A S. JULIANA), Batavia desolala Carmelitana, ed. G. WESSELS, in AOC VIII420.
Dit werk is ook als afzonderlijk fasciculum van AOC met een aparte paginering uitgegeven
door G. WESSELS, Romae 1937; voor de vermelde passage zie ibid., 52.
2
' Merkelbeek, Archief van het Nederlands Carmelitaans Instituut, II 32, Chronologica Desc
ript io CarmeliGelriensis... a R. P. Guilielmo a S . Thoma Aquinate elaborata 1677. Afschrift
uit 1901, 435-444.
30
Acta Capitulorum Provincialium Prov. Carmelitarum Thusciae 1375-1408, in Rivista Storica
Carmelitana, III (1931/32) 76.
31
ACG, I 162.
32
ACG, I 186.
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worden, ook vele informatores artium, informatoresphilosophiae et loglcae ofwel
informatores physicae et loglcae vermeld en slechts enkele afzonderlijke informatores grammaticae33. A. Deckert grenst dan ook, schrijvend over de Opperduitse provincie, het onderwijsgebied van de Informator te eng af, wanneer hij
hem het onderricht in de logica, vooral echter in het latijn toewijst, maar het
filosofieonderricht daarbij totaal verzwijgt34. Wel komt in de acta van de Opperduitse provincie de studie van de grammatica, vooral bij het studium van
Wenen, wat sterker naar voren dan in de Nederduitse provincie vóór de zestiende eeuw. Doch behalve dat de Informator philosophiae daar regelmatig met
evenzoveel woorden genoemd wordt, blijkt men ook in de algemene bepalingen
van de provinciale kapittels voor een goede studie en observantie in het Weense
studium de informatores philosophiae et logicae als dé informatores allereerst op
het oog te hebben 35 .
De Informator was dus werkzaam op het terrein van de artes, welke aan de
studia der bedelorden voornamelijk filosofie en logica en soms ook grammatica omvatten. De normale leeropdracht van de Informator binnen de Nederduitse provincie moet echter krachtens bovenstaande getuigenissen allereerst de
filosofie en de logica gegolden hebben, tenzij uit toevoegingen of uit de hele context duidelijk anders blijkt. We mogen dus nooit, zoals Koch o.a. doet, uit de
loutere vermelding van een Informator de aanwezigheid van een latijnse leraar
en dus van een latijnse school vaststellen, nog niet eens latijns onderricht op beperkter schaal, zoals aan eigen jonge religieuzen in het klooster. Voor dergelijke conclusies hebben we duidelijker gegevens nodig, b.v. de uitvoeriger term
informator grammaticae, mededelingen over latijnse lessen, over leerlingen in
het latijn of iets dergelijks.
Vinden wij nu zo'n nader gegeven in de bij de benoemingen veelvuldig voor33
Rome, Archivum Generale O.Carm., II C O . 93, Codex 20; informatores philosophiae-logicae o.a. op p. 341, 354, 562, 564, 403-408; informator grammaticae op p. 316 en 322; informator artium op p. 393.
34
A. DECKERT, Die Oberdeutsche Provinz der Karmeliten nach den Akten ihrer Kapitel von
1421 bis 1529, Rom 1961, 80 en 84. IDEM, Das ehemalige Karmelitenkloster zu Bamberg in
der Au, Bamberg 1952, 193.
35
De vele bepalingen over de verschillende actus scholastic!, waarvoor de magister studentium
en de Informatoren te Wenen te zorgen hebben, tonen dit duidelijk aan. We geven hier slechts
twee fragmenten. 1510: 'Item volumus eciam et serosius tam magistro studencium quam ceteris fratribus informantibus iniungimus, quatcnus ad minus semel in quindena actum disputacionis teneant et modum argumentandi de materia pro profectu utiliori studentes incipientes fidelius informent, sub pena rebellium atque amissionis taxarum' (DECKERT, Die Oberdeutsche Provinz, 319). 1517: 'Item precipimus et mandamus tam magistris studentium quam
informatoribus, quatenus singulis quartis feriis et sabatinis, festis principalioribus dumtaxat
exceptis, actum disputacionis vel in philosophia seu in loyca ac denique in quindena theologicam disputacionem similiter observare curent, sub pena privationis taxe, promotionis seu
gradus' (Ibid., 327-328).
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komende opdracht et informabit iuvenes of in de gelijksoortige vermelding van
een informator (magister) iuvenuml Achtereenvolgens wil ik aantonen, allereerst: wie normaliter de iuvenes zijn, die in de acta capitulorum en andere officiële Karmelitaanse stukken ter sprake komen ; vervolgens: wat de precíese betekenis van bovengenoemde uitdrukkingen bij de benoemingen is ; en tenslotte:
wat nu dan wel de aard en de omvang is van het onderricht in het latijn, dat
in de Nederduitse provincie gegeven wordt.
Zoals Koch bij een informator meende te doen te hebben met een leraar van
de latijnse school (eventueel mèt voorbereidingsschool), zo beschouwde hij de
iuvenes als leerlingen van deze school, als jongens, die geen religieus zijn en ten
dele ook geen plannen in deze richting hebben 36 . Zou er bij deze iuvenes inderdaad sprake zijn van gewone studerende jeugd uit de omgeving van het klooster, dan zouden we werkelijk een deugdelijk criterium hebben ter vaststelling
van talrijke latijnse scholen. Een nauwkeurige lezing van velerlei Karmelitaanse
teksten doet ons iuvenes evenwel anders verstaan.
In de officiële stukken van generale en provinciale kapittels en in visitatieverslagen blijkt de term iuvenes de gewone naam te zijn voor de jonge religieuzen,
bijna steeds dcfratres clerici, die nog geen priester zijn. Het gaat dus beslist
niet om pueri of iuvenes saeculares. Het grote belang, dat een juiste opvatting
van de term iuvenes meebrengt voor een goed begrip van scholen en studia in
de Nederduitse provincie, moge een vrij uitvoerige bloemlezing, chronologisch
gerangschikt, rechtvaardigen om elk misverstand uit te sluiten.
Constituties 1357: 'Item volumus quod in qualibet provincia fratribus capacis
ingenii, qui in gramática, logica, philosophia vel theologia ad profectum ordinis
poterunt erudiri, prior provincialis cum assensu diffinitorum capituli provincialis, locum vel loca ordinet, et de lectore et informatore eis provideat, sub
poena gravions culpae per sex dies; mandantes, quod praedictis lectori et informatori seu magistro talium iuvenum' enz.37.
Provinciaal kapittel van Boppard 1364: 'Item quod priores habentes licentiam
promovendi iuvenes ad sacerdotium, nunquam promoveant nisi ad minus habeant 21 annos aetatis, et scient legere et cantare sufficienter'3β.
Provinciaal kapittel van de provincie Toscane 1405: 'Et omnino prohibemus
quod novitij dicti conventus ( = Pisa) seu professi iuvenes mictantur extra conventum soli cum capa et sine capa...' 3 9 . 'Et quod provincialis cogat iuvenes
40
habiles ad predicandum' .
36

Zie de noten 6, 7 en 8 van dit hoofdstuk.
Const. 1357, 70; dezelfde tekst in Const. 1369, 66.
FAC 47a, fol. 102v.
39
Acta Capitulorum Provincialium Prov. Carmelitarum Thusciae ab anno Dni 1388 usque ad
annum 1408, in AOC, IX 121.
40
Ibid., 125.
37
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Generaal kapittel te Bologna 1411 : 'Item mandamus omnibus Prioribus Provincialibus Alemaniae et Italiae, quod ad studium Parisiense et Tholozanum,
ac alia studia Regni Franciae et Burdegalis mittant iuvenes habiles...' 41 .
Provinciaal kapittel van de Opperduitse provincie 1451: 'Et vocamus omnes
iuvenes usque ad ordinem dyaconatus' 42 .
Provinciaal kapittel te Keulen 1523 : 'Innovamus et inviolabiliter observari mandamus, quemadmodum in duobus ordinationibus immediate praecedentibus
fuit ordinatum quatenus priores locales in suis conventibus ordinent aliquem
fratrem, vel fratres ad informandum clericos non sacerdotes et novitios cum
facúltate destituendi sic per eos ordinatos, ac alios in eorum locum instituendi
toties quoties eis visum fuerit expediré. Ita tarnen quod sic ordinati nulla gaudeant praeeminentia nisi alias fuerint promoti. Et mandamus omnibus fratribus
sic per priores ad informationem iuvenum deputatis, quatenus in ilio suis prioribus obediant sub pena inobedientiae ac inhabilitatis ad omnem promotionem
adeptam vel adipiscendam' 43 .
Bij een regeling voor het studium generale te Keulen uit het jaar 1532 is er
sprake van 'studentes iuvenes sive non sacerdotes'44.
In 1574 worden bij de visitatieverslagen de religieuzen opgenoemd volgens de
indeling: sacerdotes, iuvenes (onder wie diakens en subdiakens) en laici**. Deze
bloemlezing over iuvenes in de betekenis van clerici non sacerdotes zou nog met
veel teksten uit te breiden zijn. Ook bij de andere bedelorden komt de term
iuvenes in dezelfde betekenis voor 46 . Verder heb ik in de officiële Karmelitaanse
stukken geen tekst gevonden, waarin de term iuvenes op duidelijke wijze óf
uitsluitend óf zelfs maar mede van toepassing was op leerlingen van een Karmelschool, die geen religieuzen waren.
Als synoniem van iuvenes komt de term iuniores en een paar maal de term pueri
voor 47 . Waar de officiële acta alsook Milendunck iuvenes schrijven, spreekt de
genoemde kloosterkroniek van het convent van Geldern meestal van iuniores.
41

ACG, I 146.
DECKERT, Die Oberdeutsche Provinz, 254.
43
FAC 47b, fol. 423r-v.
44
FAC 47e, fol. 158v.
45
FAC 47b, fol. 722r-723v.
44
B.v. bij de Dominikanen, prov. kap. van de Romeinse provincie 1292: 'Item ordinamus
quod nullus iuvenis ante tres annos promoveatur ad studium loyce vel nature, sed in devo·
tione, officio ecclesiastico et biblia studeant diligenter; et nisi in predictis benefecerint, ad alia
studia non mittantur. Prior autem conventus ipsis iuvenibus preponat fratrem aliquem specialem, qui curam eorum gerat et priori provinciali significet qualiter proficiat in predictis'
(С. DOUAIS, Acta Capitulorum provincialium ord. fr. Praed. - Première province de Provence,
Province Romaine, Province d'Espagne (1230-1302), Paris 1894, 365-366).
47
Pueri wordt vooral voor de novicen gebruikt.
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Blijken de luvenes al geen scholares saeculares, die de kloosterschool bezoeken,
te zijn, de beide uitdrukkingen et informabit iuvenes en informator iuvenum,
alsmede enkele nog te noemen aequivalenten, hebben bovendien aanvankelijk
niets en in de zestiende eeuw slechts zijdelings iets met schoolonderricht te
maken. Omdat deze termen vaak verkeerdelijk op het latijns onderricht of hoger
onderwijs betrokken worden, moet er toch wat nader op ingegaan worden 48 .
De formule et informabit iuvenes vinden we voor het eerst geplaatst achter de
benoeming van een cursor te Straatsburg in 142549, het jaar daarop bij een
lector sententiarum te Brussel en te Aken, in 1427 bij een lector te Mainz; in
al deze gevallen dus bij een theologiedocent. We treffen de formule echter ook
soms aan achter de benoeming van een informator b.v. in 1428 te Trier: 'Joannes de Gelria informator, et informabit iuvenes', en tenslotte nog verschillende
keren bij een supprior. Als er iemand zonder een andere benoeming met deze
opdracht belast wordt, wordt de opdracht niet door middel van de uitdrukking
met het werkwoord, maar door het zelfstandig naamwoord informator iuvenum
achter de naam van de benoemde weergegeven. Beide uitdrukkingen komen
regelmatig bij de benoemingen terug, nu eens bij iemand van dit, dan van dat
convent, maar steeds binnen een min of meer vaste groep van conventen, waarvan de voornaamste zijn: Keulen, Brussel, Trier, Aken, Geldern, Düren, Edingen. Tienen, Straatsburg, Boppard en Mainz. Vanaf 1460 neemt het aantal gevallen toe, alsook het aantal conventen, dat tegelijk hiervoor in aanmerking
komt, soms wel een groep van zeven à acht conventen tegelijk. Van de aanwezige docenten wordt meestal de laagst geplaatste met bedoelde opdracht belast.
Voor de gevallen dat deze benoeming niet in de acta van de provincie voorkomt,
was vermoedelijk reeds vanouds een algemene regeling getroffen. Zo lezen we
in de acta van het provinciaal kapittel van 1435: 'Item in conventibus ubi non
48

De mening van Koch met betrekking tot de informator en de informator iuvenum en van
Martini, die Koch volgt, is al aangehaald. Ook Baier volgt Koch en interpreteert informator
iuvenum als 'Lehrer an den Lateinschulen und Volksschutlehrer' (J. BAIER, Geschichte der beiden
Karmehtenkloster mit besonderer Berücksichtigung des ehemaligen Reuerinnenklosters in Wurzburg, Wurzburg 1902, 6-7). Dcckert stelt de Informator iuvenum gelijk met de gewone injormator en ziet zijn taak als het leggen van de grondslagen voor de wetenschappelijke vorming
der iuvenes, vooral door het geven van latijn, en tevens vervult hij de functie van novicenmeester. Magister iuvenum, een term welke aanstonds ш ons betoog een aequivalent zal blij
ken te zijn van Informator iuvenum = novicenmeester, noemt Deckert zonder enige nuancering
in één adem met de onderwijstermen magister scholanum en magister studentium (DECKERT,
Die Oberdeutsche Provinz, 80-81 en 84, IDEM, Das ehemalige Karmelitenkloster zu Bamberg,
193). Al deze auteurs hebben, misleid door sterk op elkaar lijkende uitdrukkingen, de namen
waarbij van magister, Informator en van iuvenes sprake is, volkomen door elkaar gehaald en
geen onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijke docenten en personen, belast met religieus onderricht en toezicht. Zie verder p. 53.
4
* De bij deze kwestie aangehaalde en niet afzonderlijk verantwoorde gegevens zijn te vinden
in FAC 6 en FAC 47a onder het betreffende jaar.
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sunt informatores, lectores sententiarum informabunt iuvenes'*0. Ook de Informatoren zelf echter krijgen, zoals reeds gezegd, deze taak uitdrukkelijk erbij
opgedragen, zeer dikwijls te Trier, af en toe ook te Kreuznach, Aken, Woudsend
en Edingen. De supprior, die als zodanig niet tot de docenten behoort, komt
eveneens verschillende keren voor deze opdracht in aanmerking. Wanneer deze
opdracht alleen bij theologiedocenten zou staan, lag het voor de hand, dat zij
naast hun gewone leeropdracht ook met het onderwijs in de artes belast werden.
Zodra men echter dezelfde uitdrukking ook achter de benoeming van een informator vindt, blijkt, dat iets anders bedoeld moet zijn, want het is toch niet
nodig bij een docent in de artes regelmatig nader aan te geven, dat hij de vakken van de artes moet onderwijzen. Een informator iuvenum verschijnt soms
ook dan, wanneer er in de benoemingslijst al een informator zonder meer vooraf
gaat, b.v. in 1479 te Keulen. Eerstgenoemde is dus duidelijk een andere figuur
dan de gewone informator, die zoals we gezien hebben, allereerst staat voor het
filosofie- en logicaonderricht. Ook kan de opdracht et informabit iuvenes of de
benoeming van een aparte informator iuvenum er niet op duiden, dat aan de
iuvenes afzonderlijk wetenschappelijk onderricht gegeven werd, want eenieder,
priester of niet, volgde de lessen overeenkomstig de vorderingen welke hij gemaakt had. Men werd bovendien, zoals we nog zullen zien, zeer vroeg priester
gewijd en de priesterwijding viel niet voor ieder op hetzelfde moment van de
opleiding51. Toch wijzen de woorden et informabit iuvenes, en sterker nog het
eveneens voorkomende qui etiam informabit iuvenes, er duidelijk op, dat aan de
gewone taak van lector, cursor, informator of supprior een bezigheid wordt toegevoegd speciaal ten aanzien van de opleiding van de iuvenes. Deze iuvenes
moeten wel beschouwd worden als clerici non sacerdotes, gezien de hierboven
gegeven argumentatie. Dit bewijs klemt te meer, omdat juist in verband met
de jonge religieuzen herhaaldelijk sprake is van de aanwijzing van iemand uit
de communiteit, die hen moet informare. Men herleze hier, om het bij een enkel
sterk sprekend voorbeeld te laten, nog eens de tekst bij het jaar 1523 op blz. 48.
In deze richting moeten we het antwoord op onze kwestie zoeken. Wanneer
men in de acta provinciae, veelal als laatste benoeming voor het betreffende
convent, nu eens de aanstelling van een informator iuvenum of van een persoon,
qui etiam informabit iuvenes, dan weer de aanstelling van een magister iuvenum,
instructor iuvenum, director iuvenum, magister morum, magister novitiorum of
informator novitiorum aantreft, dan krijgt men terstond het vermoeden, dat het
in al deze gevallen om dezelfde functionaris gaat. Dit vermoeden wordt ten
zeerste versterkt, wanneer blijkt, dat bij de benoemingen nooit zelfs maar twee
van al deze functieaanduidingen tegelijk op eenzelfde plaats voorkomen (dan
50
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FAC 6, fol. 45r; FAC 47a, fol. 227v.
Zie hoofdstuk X.
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zou volgen, dat het om verschillende functionarissen gaat), maar dat ze elkaar
regelmatig afwisselen.
De lange reeks gevallen, waarin wij aan het eind van de benoemingen voor
Keulen een magister novitiorum aangesteld zien, maakt in 1442 plaats voor de
benoeming van een supprior, et informabit iuvenes. Na 1460 is er voor Keulen
vooral afwisseling tussen de namen magister novitiorum, magister iuvenum en
Informator iuvenum, en wel zó, dat daaruit een duidelijke gelijkheid van functie
blijkt. In het jaar 1473 is te Keulen Gerard van Aldekerk supprior et informabit
iuvenes. In 1474 en 1475 verschijnt hij als supprior et magister iuvenum52. Christianus van Syburg, zijn opvolger in 1476 als magister iuvenum, wordt tot 1482
op dezelfde plaats, dat wil zeggen ná de andere benoemingen voor Keulen, afwisselend het ene jaar aangeduid als magister iuvenum, het andere jaar als Informator iuvenum of magister novitiorum53.
Enerzijds wordt vanouds in de constituties de taak van de magister novitiorum
met behulp van de termen informare en informatie omschreven, zo b.v. in de
constituties van 1294, waar van de magister novitiorum gezegd wordt : 'qui eos
(de novicen) in ordine suo introducat et etiam in moribus instruat et informedS4
en in de constituties van 1324, waar de novicenmeesters worden aangeduid als:
'magistris, quos semper habeant (te weten de novicen) sibi ad informationem
specialiter deputatos' 55 ; anderzijds zijn er ook teksten, die uitdrukkelijk de
opdracht et informabit iuvenes en Informator iuvenum met religieuze vorming en
leiding verbinden.
In 1498 wordt te Mechelen benoemd 'Andreas de Thenis lector sententiarum
et informabit iuvenes in wor/OMj'56. Enkele benoemingen voor Keulen in de zestiende eeuw laten iets dergelijks zien; 1561: 'Lector physicorum Gerhardus
Heiss, qui etiam informabit studentes iuvenes in moribus honestis'; 1562 : 'Lector
logicorum Godefridus de Vetere Ecclesia, qui etiam informabit iuvenes in moribus'51; 1576: 'Supprior et Informator iuventutis in moribus P. Theodoricus
Gladbacensis' 58 .
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Nu wij hierover klaarheid hebben, blijken er ook andere naar vorm en inhoud
verwante uitdrukkingen te zijn, waarvan wij nu met zekerheid kunnen zeggen,
dat ze dezelfde opdracht uitdrukken als de formule et informabit iuvenes en
deze bovendien naar inhoud verduidelijken.
Met de reeds geciteerde bepaling uit 1435 in het geheugen: 'Item in conventibus
ubi non sunt informatores, lectores sententiarum informabant iuvenes' 59 , leze
men een regeling voor het convent van Boppard in 1480: 'Informator f. Philippus de Francfordia, ex Lovanio revocandus, ante cuius adventum lector sententiarum habebit respectum ad iuvenes^60. In 1506 vinden we voor Trier in
plaats van de gebruikelijke formule eveneens: 'Goswinus Burchardi Supprior
et habebit respectum ad iuvenes'61.
Hier nog enkele andere varianten uit de benoemingslijsten:
1518 Keulen: 'Lector logicarum Arnoldus de Gelria, cui committitur etiam cura
iuvenum et novitiorurrí'.
1520 Keulen: 'Lector ethicae ac philosophiae Bernardus de Geraldi monte,
cui etiam committimus regimen et curam iuvenum ac novitiorum".
1520 Geldern: 'Joannes Fabri de Nussia, cui etiam committitur informatio et
directio iuvenum et novitiorum'.
1529 Keulen: 'Informator logicorum Jacobus de Gelria, cui etiam committitur
cura et regimen iuvenum'61.
De plaats waar deze uitdrukkingen in de benoemingslijsten voorkomen, en
de modaliteit van de formulering wettigen naast de reeds gevonden overeenkomst tussen de Informator iuvenum en de magister novitiorum de conclusie, dat
de informatio iuvenum gelijk te stellen is met de taak uitgedrukt in et informabit
iuvenes in moribus, alsook met respectus ad iuvenes, met regimen et cura iuvenum
(ac novitiorum) en met informatio et directio iuvenum et novitiorum. Al deze
functies houden hetzelfde in, namelijk de geestelijke instructie van en het religieuze toezicht op de jonge religieuzen. Deze conclusie wordt op treffende wijze
gesteund door een bepaling, welke reeds vanaf 1283 in de constituties van de
Dominikanen voorkomt, al mag de duur van deze informatio en de tijd waarop
men tevens met de wetenschappelijke studie mocht beginnen, bij Dominikanen
en Karmelieten verschild hebben: 'Admonemus et volumus, quod priores circa
instructionem et informacionem fratrum iuvenum, eciam post ipsorum professionem diligentem curam adhibeant. nee eos exponant discursibus. nee ad artes
59
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sunt diligenter respiciant et informent iuvenes' (Ibid., fol. 52r).
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addiscendas eos exponant: nisi prius in divino officio instruct! fuerint et in religione et in observanciis regularibus informati' 63 . Dit onderricht werd bij de
Dominikanen later op twee, nog later op driejaar gesteld64. Bij de Karmelieten
ging dit onderricht, zeker na het noviciaat, gelijk op met de wetenschappelijke
studie.
De benoemingsformule et informabit iuvenes, de term informator iuvenum en
verdere aanverwante uitdrukkingen hebben dus als zodanig niets met latijns
onderricht of hoger onderwijs te maken, al kon de benoemde persoon krachtens een andere aanstelling tegelijk ook daarbij een functie waarnemen, zoals
meestal het geval was.
Samenvattend komen we tot de volgende vaststelling: in de acta der provinciale
kapittels en andere bescheiden, die daarop teruggaan, kunnen we twee soorten
functionarissen onderscheiden, bij wie de term informator of magister gebruikt
wordt:
1. die voor het wetenschappelijk onderwijs, inclusief het onderricht in het latijn
2. die voor het religieuze onderricht en de geestelijke vorming.
Onder de eerste groep vallen de functionarissen aangeduid met informator zonder meer, met informator philosophiae, informator logicae, informator grammaticae en magister grammaticae. Hun functie houdt allereerst het geven van les
in. Verder horen bij deze groep de magister studentium, magister scholarium en
informator studentium. Hun functie heeft in de eerste plaats betrekking op het
leiden van de actus scholastici. Al wordt voor sommige van de genoemde personen een benaming gebruikt, waarin het woord magister voorkomt, hoog boven hen op de hiërarchische ladder der wetenschap staat de magister regens.
Een magister regens in de Karmelorde is steeds een magister gepromoveerd in
de theologie, die daadwerkelijk bij het onderwijs betrokken is. Alleen de magister in de theologie mag de titel van magister voeren 65 .
Onder de tweede groep vallen de functionarissen aangeduid met informator
iuvenum (puerorum), magister iuvenum, director iuvenum, instructor iuvenum,
magister morum, magister novitiorum, informator novitiorum en degene die de
opdracht et informabit iuvenes krijgt.
Nu wij enkele veel voorkomende misvattingen omtrent een aantal termen hebben weerlegd, welke ons niet alleen tot overhaaste conclusies zouden gevoerd
hebben, maar ons ook een volkomen verkeerd beeld van de situatie zouden
63
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gegeven hebben, is de weg vrij voor ons eigenlijk onderzoek naar het latijns
onderricht. Het lijkt me dienstig daarbij te beginnen met het onderricht aan de
jonge Karmelieten en pas met de hierbij vrij komende gegevens te zien, of we
voldoende houvast hebben om op sommige plaatsen het bestaan van een 'openbare' latijnse school voor jongens uit stad of streek aan te nemen.
HET LATIJNS ONDERRICHT AAN DE JONGE KARMELIETEN

Reeds in de constituties van 1281, de oudste waarvan ons de tekst bekend is,
wordt aan de provinciaals de zorg voor onderwijs in het latijn opgedragen:
'...in qualibet provincia fratribus capacis ingenii et docibilibus, qui poterunt
in grammatica et precipue in loyca ad profectum ordinis erudiri, prior provincialis locum vel loca in sua provincia ad hoc aptius vel aptiora per assensum
diffinitorum capituli provincialis ubi convenire poterunt provideat, et magistrum
seu magistros, sub pena gravions culpe' 66 . Deze formulering met betrekking
tot het grammaticaonderricht blijft ook in de latere constituties gehandhaafd.
Het valt aanstonds op, dat hier sprake is van fratres, dus van alumni der orde
na hun intrede. Wel werd vanouds van een kandidaat-clericus bij zijn intrede
gevraagd, dat hij 'probabiliter litteratus', behoorlijk onderlegd was, maar dat we
dit niet al te stringent en volgens moderne normen moeten nemen, doch veeleer
in de oorspronkelijke betekenis van geletterd zijn, van kunnen lezen en schrijven, blijkt uit de toevoeging: 'vel saltern in officio ecclesiastico sitinstructus
sufficienter et ad cantandum et legendum habilis et ydoneus' 67 . Niettemin gold
lezen en schrijven reeds als een teken van ontwikkeling in de Middeleeuwen,
zoals Oediger zegt : '... die Kunst des Lesens und Schreibens genügte den Kleriker aus der Masse der Laien herauszuheben' 68 . Zelfs deze toelatingseis echter
werd bij de intrede niet steeds en overal in acht genomen, aangezien het generaal kapittel te Milaan van 1345 nog in de acta liet opnemen, dat wie als clericus
in de orde was opgenomen en binnen twee jaar niet behoorlijk kon lezen, geen
verdere promotie kon maken zonder speciaal verlof van de generaal 69 . De clericus evenwel, die volgens de algemene, bovengenoemde toelatingseis voldoende
onderlegd was in de liturgie en verder lezen, schrijven en kerkelijke zang had
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geleerd, zal ook wel de meest elementaire begrippen van de latijnse grammatica
gekend hebben, maar dit hoeft nog geenszins te betekenen, dat hij de latijnse
taal naar behoren beheerste. Daar komt nog bij, dat men reeds op veertien
jarige leeftijd de professie kon afleggen, waarvoor men echter reeds een vol jaar
noviciaat achter de rug moest hebben, dus met dertien jaar moest zijn ingetre
den 7 0 . Hoewel men bij een tijdig begin en goede studie met veertien jaar de
normale latijnse school met vijf klassen (van octava t/m tertio) kon door
lopen hebben, kon men niet enkel vanuit de tertio, maar ook vanuit de quarta
gemakkelijk in het klooster treden 7 1 en zo lijkt het toch niet onwaarschijnlijk,
dat er bij zulke jeugdige kandidaten, die met dertien of veertien jaar intraden,
jongelui geweest zijn, die de schoolopleiding niet helemaal voltooid hadden en
nog wel enige latijnse lessen konden gebruiken. Onder de iuvenes in de orde
blijken er tenminste te zijn, die nog onvoldoende latijn gehad hadden om de
hogere studie met succes te kunnen volgen. Het provinciaal kapittel te Boppard
van 1364 wil, dat de lectoren, die geen geschikte studenten voor theologie of
filosofie hebben, dan maar grammaticaal onderricht geven, als ze daarvoor wel
geschikte kandidaten hebben: 'Item quod Lectores ad legendum deputati non
habentes aptos iuvenes ad Theologiam vel philosophiam, si quos habent in
grammatica aptos, informent' 7 2 .
Ook onder de kandidaten voor de priesterwijding moeten er nog geweest zijn,
die het latijn niet voldoende machtig waren, aangezien het provinciaal kapittel
herhaaldelijk de eisen op dit punt naar voren brengt 7 3 . Niet alleen echter een
tekort aan practische kennis van het latijn bij jonge Karmelieten vroeg soms
om nader latijns onderricht, ook de hogere opleiding in logica, filosofie en theo
logie kon een uitvoeriger en meer filosofische behandeling van de grammatica
wenselijk maken. Alles bijeen genomen was er dus wel reden, dat in de gramma
ticale opleiding van sommige jonge Karmelieten nader voorzien werd. We zul
len nu trachten na te gaan, waar en wanneer dit onderwijs in feite nog aan te
wijzen is in de Nederduitse provincie.
In 1314 worden er op de begroting van het provinciaal kapittel 36 grossi in
70
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rekening gebracht voor twee informatores grammaticae14. Een nadere plaatsaanduiding ontbreekt; zij schijnen echter, gezien de indeling van de begroting
in twee stukken, in het zuid-oostelijk deel van de toen onverdeelde Duitse provincie werkzaam te zijn geweest. Voor het overige vinden we in de veertiende
eeuw op voor ons herkenbare wijze geen latijnse leraren meer aangegeven, al
kunnen er onder de niet nader gekwalificeerde Informatoren misschien nog wel
schuil gaan. Ook kunnen evenals in de volgende eeuw informatores philosophiae
et logicae soms enkele latijnse lessen erbij gegeven hebben. Misschien ook mogen we de magistri saeculares, die in 1365 éénmaal bij het onderwijs in de Nederduitse provincie naar voren komen 75 , tot de latijnse leraren rekenen, omdat we
ook in andere provincies het huren van een latijnse leraar voor de jonge religieuzen vermeld vinden 76 . Was in 1260 de Karmelieten in het diocees Keulen
verboden een schola puerorum te houden, hetgeen in het laatste gedeelte van
dit hoofdstuk aan de orde zal komen, dit hoefde nog geen verbod te betekenen
voor latijns onderricht aan eigen jonge mensen in het klooster. In elk geval
werd te Keulen en elders in de vijftiende en zestiende eeuw, minstens in bepaalde
perioden, latijn gegeven. Het provinciaal kapittel van 1430 gaf voor de magistri
studentium en Informatoren te Keulen en Trier de volgende bepaling: 'Item
volumus etiam quod magistri studentium et informatores praeter lectiones ordinarias legant studentibus in privato, unus grammaticam alter logicam' 77 . In
1441 wordt voor deze docenten te Keulen en Trier opnieuw vastgesteld: 'et
legant magistri studentium ad partem logicam et informatores grammaticam' 78 .
De passus voor de Informatoren over het geven van latijn staat in 1449 nogmaals in de acta van het provinciale kapittel, nu voor elk convent, waar een
Informator is : 'Item mandamus quod informatores conventuum legant iuvenibus extraordinarie in grammatica sub poena privationis studij et perditionis
taxae' 79 . Dat jaar waren er alleen Informatoren te Keulen, Trier, Brussel en
Düren. Informatoren worden echter met een voorkeur voor bepaalde kloosters
regelmatig op verschillende plaatsen aangetroffen. In de vijftiende eeuw, be74
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halve steeds te Keulen en Trier, het meest in Frankfurt, Brussel, Boppard,
Geldern en Mechelen. Het in privato, ad partem en extraordinarie wijst bepaald
niet op een openbare latijnse school. De studentes uit de tekst van 1430 zijn
kennelijk degenen, die ook anders in de acta steeds met deze naam bedoeld
worden, namelijk de jonge studerende Karmelieten. Wat we van de iuvenes uit
de tekst van 1449 te denken hebben, is boven al aangeduid. Of de zojuist ge
noemde bepalingen iets nieuws bevatten of alleen maar een reeds lang gevestigde
praktijk, die wegens omstandigheden of nalatigheid in de verdrukking dreigde
te komen, gehandhaafd willen houden, is niet met zekerheid uit te maken, maar
het laatste lijkt me verreweg het waarschijnlijkste. In Geldern moet in 1432 en
1433 Tilmannus Auwel, die in 1433 als studens philosophiae per iij annos op de
benoemingslijst staat, zijn medestudenten latijnse les geven 80 .
Een enkele maal kunnen we ergens latijns onderricht vaststellen, omdat het
provinciaal kapittel voor die plaats een grammaticastudent aanwijst. Zo stu
deert Herman van Spiers in 1436 latijn te Trier 8 1 en Dithmar van Kassel in
1439 latijn te Straatsburg 82 .
In bijna al deze gevallen blijkt het grammaticaonderricht juist daar aangetrof
fen te worden, waar we met zekerheid in die tijd een provinciaal studium voor
logica en filosofie kunnen vaststellen 83 . De benoemingsteksten maken het bo
vendien waarschijnlijk, dat dit grammaticaonderricht minstens ten dele als bij
les gegeven wordt aan dezelfde studenten, die ook logica of filosofie studeren.
Een opmerkelijk bericht over onderwijs in latijn geeft ons het provinciaal ka
pittel van 1446. Na de aanwijzing van de docenten voor het studium te Boppard,
dat een opvallend goede bezetting krijgt (de provinciaal als magister regens,
verder een lector principalis, een lector sententiarum en een cursor) volgt in de
acta van het kapittel: 'et erit ibi studium grammaticale', terwijl er ook twee
grammaticastudenten voor worden aangewezen: 'et studebunt fratres Jacobus
de Hirzhorn, Joannes Moleatoris cum aliis iuvenibus' 84 . Onder de voor Bop
pard benoemde docenten is voor ons geen docent in de artes aanwijsbaar 85 .
Als een van de genoemde docenten de latijnse lessen moet verzorgen, komt de
cursor wel het eerst in aanmerking. Het is echter niet onmogelijk, gezien de
eo
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situatie te Geldern in 1432/33, dat het hoofd van het studium een der hogere
studenten met deze taak belast heeft.
We hebben hier te Boppard in deze jaren ongetwijfeld te doen met een provin
ciaal studium voor latijn, waarheen de kloosters, die geen goede gelegenheid
hadden tot latijns onderricht, hun kandidaten voor dit onderwijs konden sturen.
Zo'n studium kon dan ook, evenals dat bij de logica en de filosofie gebruikelijk
was, naar wenselijkheid van tijd en plaats nu eens in dit, dan weer in dat kloos
ter gevestigd worden, al kunnen wij dit ten aanzien van het latijn meestal niet
in de acta van de provincie aflezen. Ook dit studium grammaticale te Boppard
wordt in de acta verder niet meer genoemd.
We mogen in de vestiging van dit provinciaal studium grammaticale te Bop
pard, waar het onderricht in de grammatica wat losser lijkt te staan van filo
86
sofie en logica dan b.v. te Keulen en Trier misschien een gevolg zien van een
beslissing van het generaal kapittel van 1440 te Asti onder leiding van generaal
Faci gehouden, dat in elk klooster een magister morum, et grammaticae aange
steld wilde zien door de plaatselijke prior; waar dit evenwel niet goed mogelijk
was, kon de prior de jongelui, die daarvoor in aanmerking kwamen, met ver
lof van de provinciaal naar andere conventen sturen 8 7 . Iets dergelijks was door
Faci kort te voren tijdens zijn visitatiereis door Zuid-Duitsland in 1436 voor
de Opperduitse provincie reeds voorgeschreven8β. Genoemde maatregel van het
generaal kapittel van 1440 maakte deel uit van een reeks voorschriften, die een
voldoende aanwerving en goede opleiding van nieuwe religieuzen moest ver
zekeren. De tekst welke handelt over het onderricht in latijn verdient hier uit
voerig geciteerd en nauwkeurig beschouwd te worden :
'Item districte, et in virtute sanctae Obedientiae praecipimus et mandamus,
quatenus quilibet Prior in suo Conventu ordinet Magistrum morum, et Gram
maticae, expensis Conventus, aut Provinciae, ubi talis fuerit consuetude. Ubi
autem commode fieri non posset, propter loci debilitatem, quia Clerici et Litte
rati viri ibidem reperiri non possent, Magistrum Grammaticae habere, volumus,
quod possit iuvenes habiles ad Grammaticam capaces mittere ad illos Conven
tus, in quibus sufficienter reperiuntur huiusmodi Magistri. Sic tarnen quod
huiusmodi missio sit de licentia M. Provincialis illius Provinciae. Sic tarnen
quod de eorum vita Conventus, cuius erunt filii, aliquid contribuât, videlicet
unum aut duos flor.'8'.
Dat het ook in deze tekst ten aanzien van de iuvenes over clerici van de orde
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gaat en niet over jongens, die nog als saeculares de latijnse school volgen, mag,
ondanks het misleidende 'cuius erunt filii' blijken uit het volgende. Er gaat bij
onze tekst een passage vooraf, waarin gezegd wordt, dat de prioren jaarlijks
twee iuvenes moeten opnemen 'ad Ordinem in suis Conventibus'. Wel acht ik
het niet volstrekt uitgesloten, dat het hierbij soms nog zou kunnen gaan om
een soort puer i oblati zoals in de oude orden, om jongens, die wegens hun leeftijd nog niet aan noviciaat en professie toe zijn, maar wel reeds in het klooster
zijn opgenomen. Deze mogelijkheid lijkt mij echter voor de middeleeuwse Nederduitse provincie bij alle gegevens, welke over deze provincie bekend zijn, in
het algemeen erg gering. In elk geval gaat het op zijn minst om jongelui, die
leven en beschouwd worden als religieuzen. Het klooster zorgt voor hun onderhoud en even verder in de context wordt bovendien op hen gezinspeeld als
'pueros iuvenes introductos noviter ad Ordinem' 90 . Het 'cuius erunt filii' hoeft
ondanks het futurum geen moeilijkheid te vormen om in deze jongens al jonge
religieuzen te zien. Filius van een bepaald klooster werd men door intrede en
professie in dat klooster. Of het nu gaat om jonge religieuzen vóór of na de
professie, de clausule hoeft geen enkele moeilijkheid op te leveren; als we de
filiatio namelijk wat algemener en niet strikt juridisch verstaan, kunnen we hier
een gedachtengang aannemen als: waar ze uiteindelijk thuis zullen horen na
deze studie.
Wie in de tekst van het generaal kapittel van Asti de woorden magistrum тоrum, et grammaticae leest en meent, dat ze één persoon bedoelen en bovendien
ziet, dat er van onderricht aan de iuvenes sprake is, zou kunnen veronderstellen, dat we hier toch met de Informator iuvenum te maken hebben en deze dan
op grond van deze tekst overal waar hij in de Nederduitse provincie verschijnt,
kunnen beschouwen als één functionaris met twee taken: de geestelijke vorming
én het latijns onderricht. Afgezien nog van de reeds aangehaalde niet te miskennen argumenten, die ons de Informator iuvenum alleen als leraar in religiosis hebben doen zien, komt het me voor, dat ook in deze paragraaf van het generaal kapittel van 1440 niet één persoon met twee taken genoemd wordt, maar
dat er sprake is zowel van twee onderscheiden taken als van twee afzonderlijke
functionarissen, te weten én een magister morum én een magister grammaticae,
van welke personen we alleen de eerste met de Informator iuvenum mogen
identificeren. Onze tekst spreekt in de tweede zin duidelijk alleen over de magister grammaticae en in de context, twee alinea's verder, worden alleen magistri
morum genoemd. Hoewel we in een middeleeuwse tekst geen overdreven betekenis aan een leesteken mogen toekennen, is de komma achter magistrum
morum dus volstrekt niet zonder zin. In de verwante regeling, welke generaal
90

Ibid., 193.
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Faci enkele jaren eerder reeds voor de Opperduitse provincie had getroffen,
wordt eerst gesproken over de aanstelling van een 'magister maris pro doctrina
puerorum' en dan gaat de zin verder: 'similiter faciant de aliquo magistro in
grammatica et ioyca'91. Het generaal kapittel van 1513 te Rome gebruikt eveneens een formulering, waaruit duidelijk blijkt, dat normaliter de in kwestie
zijnde functies en functionarissen gescheiden zijn: 'quod in quolibet Conventi/,
maxime ex maioribus habeantur Magistn Grammaticae, Cantus et etiam Morum; qui Novitios instruant' 92 . Pas tegen het midden van de zestiende eeuw
hoort de grammatica soms tot de opdracht van de Informator iuvenum.
Of het voorschrift van het generaal kapittel van 1440 de situatie ten aanzien
van het latijns onderricht in de Nederduitse provincie sterk beïnvloed heeft,
valt moeilijk vast te stellen, vooral omdat de ter sprake komende latijnse leraar
voor de jonge religieuzen door de plaatselijke overheid benoemd moest worden, zodat deze benoeming zich niet laat nawijzen in de bewaard gebleven provinciale bescheiden. We hebben evenwel gezien, dat ook vóór 1440 op verschillende plaatsen latijn werd gegeven en waarschijnlijk bestonden daarbij ook
provinciale studia voor het latijn, zoals dat te Boppard in 1446. Want als we
op de namen van twee der spaarzaam genoemde grammaticastudenten letten:
Herman van Spiers, die in 1436 te Trier, en Dithmar van Kassel, die in 1439
te Straatsburg latijn moet studeren, is het niet te gewaagd te veronderstellen
enerzijds, dat zij zelf resp. in het klooster van Spiers of Kassei thuis horen,
anderzijds, dat ook anderen voor latijns onderricht te Trier en Straatsburg of
elders terecht konden. Dat we maar hoogst zelden een naam van een grammaticastudent in de provinciale kapittelacta aantreffen (ook slechts twee voor
Boppard) ligt vermoedelijk aan de omstandigheid, dat het provinciaal kapittel
het eventueel sturen van deze leerlingen aan de provinciaal of aan de plaatselijke prioren overliet. Voor de tweede helft van de vijftiende eeuw staan ons geen
uitdrukkelijke berichten over het grammaticaonderricht in de Nederduitse provincie ten dienste, evenmin als voor het eerste kwart van de zestiende eeuw.
Het hervormingsprogram, dat generaal Nicolaus Audet vanaf 1523 in de orde
trachtte door te voeren, hield vele bepalingen in voor een goede organisatie
van de studie in de verschillende provincies o.a. het reeds lang geldende voorschrift, dat elk klooster een magister grammaticae moest hebben 93 . Op Audet's

" 1436: 'Item sub eadem pena eisdem prioribus precipimus, quatenus in suis conventibus
magistrum morís pro doctrina puerorum instituant, similiter faciant de aliquo magistro in
grammatica et loyca...' (DECKERT, Die Oberdeutsche Provinz, 247).
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ACG, I 349.
" Isagogicon, cap. I, 4 (Const. 1524): 'Praecipimus et mandamus, quod in singulis Conventibus oppidorum et urbium instituantur et ordinentur Magistri grammatices, sive fratres sive
saeculares modesti et bene famati, qui docent novitios, et alios iuvenes prima erudimenta'.
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visitatiereis door de Nederduitse provincie werd onder zijn voorzitterschap het
provinciaal kapittel van 1531 te Mechelen gehouden, waar het onderricht in
het latijn gereorganiseerd werd: 'Item ordinamus quod in hac nostra provincia
inferioris Alemaniae sint duo studia in grammatica ad quae omnes mittantur' 94 . Gezien de algemene bepalingen van Audet's eigen hervormingsprogram
lijkt het uitgesloten, dat met deze maatregel alle grammaticaonderricht in de
provincie samengetrokken werd in twee studia. Alleen de provinciale studia
voor latijn moeten tot twee beperkt zijn, temeer daar geheel overeenkomstig
de oude voorschriften in 1548 en 1566 alle prioren nog met grote aandrang op
het hart gedrukt wordt, dat zij in hun klooster iemand moeten aanstellen, die
de jonge religieuzen heeft te onderrichten 'in probis moribus et bonis litteris' ' 5 .
Keulen zal wel een van de beide latijnse studia, bedoeld in 1531, geherbergd
hebben, want voor het Keulse convent wordt in de provinciale acta vanaf 1529
vele jaren, zij het met aanzienlijke lacunes, een afzonderlijke informator grammaticae of lector grammaticae benoemd, ofwel wordt zo'n benoeming soms expressis verbis aan de provinciaal of de prior of regens ter plaatse overgelaten.
In 1539 wijst het provinciaal kapittel vier grammaticastudenten voor het studium van Keulen aan 96 . Het andere studium grammaticale is bij gebrek aan
elk nader gegeven in die jaren niet meer te localiseren, gesteld dan dat het direct ingericht werd. Al gauw werd een nieuw studium grammaticale gevestigd
te Edingen (Enghien), namelijk in 1541, waarbij door het provinciaal kapittel
een rector scholarum werd aangesteld, die in het klooster tevens de functie van
lector in de theologie waarnam 97 . De provinciale benoemingen van 1553 maken melding van twee grammaticastudenten aldaar 98 . Toen het klooster in 1566
door de geuzen geplunderd en gedeeltelijk verwoest was, besloot de provincie
in hetzelfde jaar het studium humaniorum te herstellen, benoemde Adrianus
Bommius tot professor et regens en plaatste er namens de provincie vier studenten " . Het studium is blijven bestaan tot aan de totale verwoesting van het
klooster in 1578100. Reeds het studium grammaticale van Edingen werd ook
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FAC 47b, fol. 128v.
FAC 47b, fol. 650r: prov. kap. 1548; de tekst wordt gegeven op p. 63. Zie daar ook voor
de nu gangbare verbinding van religieuze instructie en grammatica-onderricht bij één docent.
Ibid., fol. 691 ν: prov. кар. 1566: 'Item ordinamus ut singuli priores in suis conventibus curent
quam diligentissime instituí in probis moribus, et bonis litteris juniores praefectis eisdem informatoribus, ubi hoc ulla ratione fieri potuerit'.
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FAC 47e, fol. 485v.
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FAC 47b, fol. 176v en 489v en FAC 47d, fol. 59Ir.
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FAC 47b, fol. 583v en 593r.
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Ibid., fol. 687г. Zie verder p. 80 sq. van deze studie.
100
In 1578 werd het convent, gelegen buiten de muren van de stad, aan de vlammen prijsgegeven
op last van de stadsbaljuw uit vrees dat het Spaanse leger de stad zou gaan belegeren en dan in
deze gebouwen een schutplaats zouden vinden (Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Kabinet der
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Studium humaniorum genoemd 101 . Het programma was dus vermoedelijk ruimer
en moderner van opzet dan dat van de oude latijnse school. In de tweede helft
van de zestiende eeuw komen te Keulen eveneens naast de grammatica andere
vakken van het trivium met name naar voren. De rhetorica blijkt dan gegeven
door degene, die vroeger werd aangeduid met de naam Informator logicae. In
1564 is Matthias van Trier te Keulen lector logicorum et rhetoricorum. De grammatica wordt door een aparte docent, Albertus Glompart, gegeven102. In 1566
staat op de plaats van de logicus op de benoemingslij st Albertus Sylvanus als
professor dialectices et rhetorices. Professor grammatices is Rolandus Verius103.
Volgens het generaal kapittel te Vicenza in 1539 moest er aan weerszijden van
de Alpen een studium grammatices voor latijn en grieks samen zijn104. Waar
deze studia gekomen zijn, valt uit de generale en provinciale kapittelacta niet
op te maken; in 1565 echter is er te Keulen uitdrukkelijk sprake van een leraar
grieks. Na de benoeming van een lector et repetitor physices en een lector logices
volgen nog: 'Lector Grammatices Latinae Albertus Glompart, idem magister
morum. Lector Rhetorices et Grammatices graecae Joannes Eusebius sive Sehen' 105 . Latijn en grieks samen vinden we ook bij één docent: 1576 'Professor
Dialectices et Rhetorices Rolmannus ab Hulst. Professor Grammatices graecae
et latinae F. Michael Ursinus' 106 .
Het klooster te Antwerpen bezat in 1570 ook de mogelijkheid tot grammaticale
studie en had evenals het juist vermelde geval van Keulen uit 1576 een Professor
Dialectices et Rethorices (!) en een Professor grammattices latinae et graecanicae101. Nu we toch de tijdgrens, die we ons gesteld hadden, overschreden hebben, willen we ook het provinciale studium grammatices vermelden, dat in 1596
te Frankfurt gesticht werd, van waaruit de studenten naar Mainz en Trier gezonden moesten worden om logica te studeren, en dat ook studium triviale genoemd werd 108 . De veranderde terminologie en het voorkomen van het grieks
wijzen op het doordringen van de humanistische schoolopvatting.
Handschriften, Algemene Verzameling, II 309, fol. 16r). Na hun opname binnen de stad stuurden de Karmelieten evenals de Augustijnen hun grammaticastudenten naar de stadsschool
(E. MATTHIEU, Histoire de la ville d'Enghien, 2 din., Mons 1876-1878, II 643-644).
101
PAC 47b, fol. 687r en 706r; cf. PAC 47d, 591r.
102
PAC 47e, fol. 526r.
103
Ibid., fol. 527r.
104
ACG, I 410: 'Praeterea, propter diversas considerationes, ordinatum est, quod per Reverendos Magistros Provinciales in singulis Provinciis ordinetur unum studium Grammatices;
et in locis ultramontanis unum studium Linguae Graecae et Latinae simul, et unum in locis
cismontanis'.
105
PAC 47e, fol. 526v.
106
Ibid., fol. 530r.
107
PAC 47b, fol. 715v.
108
PAC 47b, fol. 760v: рго . кар. 1596: 'Ponitur hic ( = Frankfurt) studium grammatices,
ex quo fratres mittendi sunt ad logicam Moguntiae vel Treveris audiendam'. Ibid., fol. 761r:
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Het onderricht in het latijn, dat de jonge religieuzen in het klooster ontvingen,
werd eertijds, afgezien van onderricht aan eventuele pueri oblati, pas gegeven
na het noviciaat, omdat men zich tijdens het noviciaat uitsluitend moest bezig
houden met de inleiding in het geestelijk leven, het aanleren van het goddelijk
officie en van de kloosterlijke praktijken. Een dergelijke bepaling is reeds te
109
vinden in de constituties van 1281 en lang aldus gehandhaafd . Later even
wel, volgens de constituties van Jan Soreth van 1462, mochten de novicen, als
zij in voornoemde zaken voldoende geschoold waren, zich met studie bezig
110
houden . In de zestiende eeuw was het heel gewoon, ja zelfs voorschrift, dat
de novicen naast geestelijke les en zangles ook les in het latijn kregen, getuige
de reeds geciteerde bepaling van het generaal kapittel te Rome in 1513: 'Quod
in quolibet Conventu, maxime ex maioribus, habeantur Magistri Grammatices,
111
Cantus et etiam Morum; qui Novitios instruant' . Ook het hervormingsplan
van Nicolaus Audet wilde bij de zorg voor een goede opleiding, dat latijnse les
112
gegeven werd aan de novicen en andere iuvenes . Zo is het niet verwonderlijk,
dat de informator iuvenum, die eigenlijk alleen de geestelijke zorg voor de no
vicen en andere iuvenes had, tenslotte hier meer mee te maken kreeg. Omstreeks
het midden van de zestiende eeuw zien we in feite bij het convent van Keulen
en theoretisch bij een algemene bepaling voor alle conventen, dat de informator
iuvenum meer systematisch bij het latijns onderwijs betrokken wordt. In 1548
tracht het provinciaal kapittel de in verval rakende provincie te doen opleven
door alle nadruk te leggen op de religieuze vorming en goede latijnse opleiding
van de jonge Karmelieten. Daarvoor is allereerst noodzakelijk 'ut in singulis
conventibus discretus quisquam et expertus habeatur Informator novitiorum,
ac magister morum, qui fratres iuniores nedum in bonis litteris, quin etiam in
moribus bonis ас caeremonijs Religioni et ordini congruis, probe informet in
suis proprijs conventibus'; goed onderlegd moeten ze daarna naar de universi'Ob maiorum studiorum Opportunitäten!, ut maiori compendio provinciae de bonis et doctis
prospiciatur convenere Patres Diffinitores studium triviale collocandum in conventu Franckfordiano, quo iuniores conventuum destinabuntur, ut ibidem per magistrum grammatices et
suppriorem in litteris, cantu et ceremonijs ordinis probe instituantur, usque ad logices praecepta: Et inde postmodum ad studia Moguntinense, seu Trevirense mittantur quibus etiam
conventibus tales imposterum per M. provincialem praeñciantur priores, qui et studiorum
sint amantes et cum ijsdem lectiones sciant repeleré. Dum vero priorum cura sit habere magistrum grammatices, ne contingat tam rudes, et ineptos ad studia mittere'.
109
Const. 1281, in AOC, XV 228: 'Clerici novicii in tempore probationis sint in divino officio
intenti addiscendo, et ipsi tam clerici quam layci magistrum habeant qui eos in ordine suo
introducat et moribus instruat et informet'.
110
Na een tekst over liturgieonderricht aan de novicen volgt: 'пес aliquo studio occupentur
per quemcumque donee fuerint in his sufficienter instructi'. (Const. 1462II499, Rubr. XIII,
Cap. XIII, п. 2).
111
ACG, I 349.
112
Isagogicon, cap. I, 4; zie noot 93 met tekst.
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teiten gezonden worden113. Bij de benoemingen voor Keulen worden de boni
mores en de litterae nu soms in één adem genoemd. Voor 1562 wordt b.v. aangewezen een 'lector logicorum qui etiam informabit iuvenes in bonis moribus
et litteris'; zo ook in 1563 114 . In deze jaren staat er geen informator of lector
grammaticae voor Keulen op de provinciale benoemingslij sten aangegeven.
Beide genoemde taken worden echter ook nu nog (voor zover na te gaan, en
dat is enkel te Keulen soms mogelijk) meestal door twee verschillende personen
vervuld, b.v. in 1561 en 1576, of bij één persoon toch nog apart opgedragen,
b.v. in 1565: 'Lector grammatices Latinae Albertus Glompart, idem magister
morum', in 1570: 'Petrus Helman professor grammatices et informator iuniorum'11S. Alles bijeen genomen hebben wij een vrij ruime activiteit op het gebied
van latijns onderwijs aan de jonge Karmelieten kunnen vaststellen, meer dan
men bij een bedelorde in deze streken zou verwachten. Dit onderwijs heeft vermoedelijk niet de omvang en de duur van een latijnse school gehad; het zal,
wanneer de Informatoren door de plaatselijke prioren benoemd werden, een
aanvulling geweest zijn van een gebrekkige of te vroeg afgebroken schoolopleiding en wanneer de Informatoren of hoe ze verder ook genoemd werden, door
de provincie zelf benoemd werden, zoals te Keulen en aan andere provinciale
studia voor latijn, zal het wellicht het karakter gehad hebben van de topklassen
(prima en secunda) van scholen als die van Zwolle, Deventer, Alkmaar e.a., waar
de opleiding een betere afronding kreeg en het grammaticale onderricht vaak een
sterk filosofische inslag had 116 . Aanwijzingen hiervoor zijn: 1. het handhaven
en herhalen van de vanouds gestelde eisen (probabiliter litteratus); 2. de voor
latijn aangewezen studenten blijken na een of twee jaar reeds logica of filosofie te studeren; 3. uit de gegevens over het grammaticaonderricht afkomstig
uit de vijftiende eeuw blijkt, dat dit onderricht sterk aanleunt tegen het onderwijs
in de studia voor logica en filosofie; 4. ook in het studium van de Opperduitse
provincie te Wenen duurde de latijnse studie een of twee, een hoogst enkele
maal driejaar. De geijkte uitdrukkingen daarvoor gebruikt, zoals studens grammaticae pro primo of pro secundo anno, wijzen op een vast program van beperkte duur 117 .
Hebben sommige Karmelieten vanuit het klooster, of misschien zelfs elders
wonend in een convict, een latijnse stadsschool bezocht? In andere provincies
kwam het in elk geval voor, dat jonge Karmelieten voor de studie van gramma-
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FAC 47b, fol. 650r.
Ibid., fol. 665v en 667r.
FAC 47e, fol. 524v: 1561 ; fol. 526v: 1565; fol. 528r: 1570; fol. 530r: 1576.
POST, Scholen en Onderwijs, 98-101.
Rome, Archivum Generale O.Carm., II CO. 93, Codex 20, passim 317-393 en 560-567.

ticalia scolae saeculares moesten bezoeken, b.v. in Lucca in 1398 1 1 8 en meer
malen aan de universiteit te Erfurt 1 1 9 . In de acta van de Nederduitse provincie
vindt men bij het jaar 1466 onder de studenten buiten de provincie genoemd:
'In Zwollis fratres Rumoldus de Francfordia et Christianus de Syberg' 1 2 0 .
Zwolle had destijds een beroemde latijnse school. Er was te Zwolle evenwel
geen klooster of convict van de Karmelieten, wel een termijnhuis 121 , waar deze
twee studenten mogelijk hun verblijf hadden. Eenjaar later zijn beide genoemde
studenten in het college aan de universiteit te Leuven onder de studentes phi122
losophiae et logicae . In Edingen studeerden jonge Karmelieten na 1578 aan
de latijnse stadsschool, nadat het oude convent buiten de stadsmuren, dat se
dert 1541 een provinciaal studium grammaticale gehuisvest had, verwoest was
en de Karmelieten binnen de stad een nieuw tehuis gevonden hadden 1 2 3 . Maar
hiermee hebben we al ruim de grens van de periode van ons onderzoek over
schreden.
DE KWESTIE VAN
VAN

HET BESTAAN

OPENBARE LATIJNSE KARMELSCHOLEN

Hebben de Karmelieten van de Nederduitse provincie in de Middeleeuwen ook
latijnse scholen gehad voor jongens, die nog 'in de wereld' waren, maar het
plan hadden Karmeliet te worden, alsmede voor andere jongens uit stad of
streek, die geen religieuze aspiraties hadden? Koch, Holthausen en Martini
geven hoog op van de activiteit van de Karmelieten op het gebied van het on
derwijs, speciaal - en daar gaat het hier juist om - op het gebied van het onder
wijs aan latijnse scholen in de Middeleeuwen. We hebben van Koch al enkele
citaten gezien, die vooral over de leerkrachten aan de latijnse scholen en volksscholen handelden. Hier volgen nog een paar korte aanhalingen van Koch c.s.
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Acta Capitulorum Provincialium Prov. Carmehtarum Thusciae ab anno Dm 1388 usque ad
annum 1408, in AOC, IX 102.
119
Rome, Archivum Generale O. Carni., II C O . 93, Codex 20,381, 386. Waarschijnlijk woon
den zij daar met theologie- en filosofiestudenten van de orde in een eigen college of eigen
Studentenbursa. Zie p. 162-163 met noot 120.
120
FAC 47a, fol. 384г.
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Merkelbeek, Archief van het Nederlands Carmelitaans Instituut, II 32 Chronologica Descnptio Carmeli Gelnensis... a R. P. Guihelmo a S. Thoma Aquinitate elaborata 1677, p. 79;
alsmede II 45 : Carmelus Gelncus procuratus a P. Gommare a S. Henrico, p. 98.
122
FAC 47a, fol. 388г. Rumoldus de Francfordia vinden we in 1464 als logicastudent te Keu
len (ibid., fol. ЗбО ), in 1465 als filosofiestudent te Keulen (ibid., fol. 381r), in welk jaar hij
ook tot priester gewijd wordt (FAC 47e, fol. lOOr). Wellicht heeft hij dan als studens extra
provinciam tezamen met Christianus de Syberg te Zwolle eerder filosofie dan gewone gramma
tica gestudeerd. In 1467 verblijven ze dan onder de studentes philosophiae et logicae te Leuven.
123
Zie noot 100 van dit hoofdstuk.
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over de talrijkheid en het grote belang van deze scholen van de Karmelieten.
Koch schrijft: 'Das grösste Verdienst aber haben sie um den Unterricht. In
allen ihren Klöstern gab es Lateinschulen, unsern Gymnasien entsprechend' 124 .
'Dass die genannten Schulen nicht ausschliesslich von den Alumnen des Ordens, den angehenden Mönchen, besucht wurden, liegt schon in der Natur der
Sache. Es würden auch zu diesem Zwecke so viele Schulen nicht nöthig gewesen sein; zwei oder drei Schulen hätten für die ganze Provinz genügt' 125 . 'Vielleicht ist deren Verdienst um die Schule jenem andern um die Seelsorge sogar
vorzuziehen' 126 . Holthausen laat eenzelfde geluid horen: naast een veelzijdige
praktijk in de zielzorg 'widmeten die Carmeliter ihre besten Kräfte dem Unterricht und der Erziehung, und darin besteht auch wohl ihr grösstes Verdienst
um unsere Gegend' ; want er waren maar weinig andere scholen, waar men kon
studeren127. Martini weet niet beter te doen dan beide genoemde auteurs uitvoerig te citeren128. Op deze wijze is er een gevestigde opinie gekomen, waarvan men bij verschillende auteurs de weerklank kan horen129. En welke criteria
worden door de drie genoemde auteurs aangevoerd? Berichten over de aanstelling van een Informator (primarius en secundarius), van een Informator iuvenum
of van iemand met de opdracht et informabit iuvenes. De onhoudbaarheid van
dergelijke criteria voor het bestaan van latijnse scholen is boven uitvoerig aangetoond. Er zijn echter nog andere auteurs, die niet over de algemene situatie
124
H. KOCH, Die Karmelitenklösler der Niederdeutschen Provinz, 13. bis 16. Jahrhundert,
Freiburg i.B. 1889,4.
125
Ibid., 18.
126
Ibid., 17.
121
H. HOLTHAUSEN, Der Karmelitenorden (Vortrag, 1908), in Veröffentlichungen des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend, Nr. 23, 15.
128
С MARTINI, Der Deutsche Karmel, 2 din., Bamberg 1922, I 507-508, II 571-586.
,2
' A. POSTINA, Der Karmelit Eberhard Billick, Freiburg i.B. 1901, 3 (met verwijzing naar
KOCH, o.e.): 'Lateinschulen, unsern Gymnasien entsprechend, waren in der Regel mit den
Karmelitenklösler verbunden*. M. SCHOENGEN, De Ontwikkeling van het Hooger Onderwijs in
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spreken, maar bij hun locale geschiedvorsing van deze of gene Karmelschool
melding maken. Hun argumenten zullen verderop, wanneer de afzonderlijke
gevallen ter sprake komen, nader worden bezien. Eerst moet in het algemeen
het volgende naar voren worden gebracht.
De hele situatie ten aanzien van een eigen, d.w.z. niet stedelijke, doch particuliere 'openbare' school was in de late Middeleeuwen allerminst gunstig. De stedelijke besturen begunstigden zoveel mogelijk de grote stadsschool, vaak zelfs
met financiële belasting of algehele onderdrukking der bijscholen130. Het verbod aan de Karmelieten te Keulen een jongensschool te houden is typerend
voor de bescherming van een onderwijsmonopolie, zij het dan, dat dáár de belangen der oude stiftsscholen beschermd werden. Doch hierover straks. Eerst
na de Middeleeuwen zien we de Karmelieten ruim werkzaam aan de nieuwe
humanistische gymnasia.
Alle latijns onderricht, dat we niet louter en alleen op grond van de aanwezigheid van een Informator, maar op grond van daarbij komende én andere gegevens hebben kunnen vaststellen, heeft ofwel uitdrukkelijk de jonge clerici der
orde tot voorwerp, ofwel past geheel in het kader van het latijnse onderwijs,
dat de overheid nog aan de eigen jonge religieuzen wilde gegeven zien. Er zijn
dus geen openbare latijnse scholen en pueri saeculares nodig om de aanwezigheid van grammaticaal onderricht te kunnen verklaren. Bovendien is van pueri
of iuvenes saeculares in de Karmelitaanse bronnen, behalve misschien in het
nog te bespreken geval betreffende Aken, nergens sprake. Als er leerlingen,
voor wie dit onderricht bestemd is, genoemd worden, blijken het jonge religieuzen te zijn: fratres, fratres iuvenes, fratres iuniores of kortweg iuvenes of
iuniores genoemd, terwijl de novicen soms apart vermeld worden. De wijze,
waarop dit onderricht in de eerste helft van de vijftiende eeuw wordt aangeduid :
legere in privato, legere ad partem en extraordinarie wijst bepaald niet op een
gewone openbare latijnse school.
Nog op het eind van de vijftiende eeuw is er een verordening van het generaal
kapittel van 1498 te Nîmes, die aan alle oversten verbood leraren in hun kloosters aan te nemen, 'qui teneant ludum saecularibus in dictis nostris conventibus', dus om daar les te geven aan leken. Wel mochten ze leraren aannemen,
'qui nostros fratres iuvenes doceant, et informent' 131 . Waarom wél leraren
huren voor de opleiding van eigen mensen en niet voor het onderwijs aan leken,
als men toch openbare scholen had? Deze bepaling kan alleen maar betekenen,
dat het generaal kapittel geen openbare school voor saeculares in het klooster
wilde.
Nu de afzonderlijke gevallen.
130 p O S T ) Scholen en Onderwijs, 62-63.
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KEULEN. In Keulen werd de Karmelieten omstreeks het midden der dertiende
eeuw, een tiental jaren na hun komst, verboden een latijnse school te houden, on
getwijfeld ter bescherming van de beroemde stiftsscholen ter plaatse, ΐη opdracht
van de aartsbisschop, Koenraad van Hochstaden, stelde Goswinus, de deken van
het domkapittel, bij oorkonde een hele serie verordeningen op voor de Karmelie
ten van stad en diocees van Keulen, vooral aangaande de zielzorg en de oblationes
der gelovigen, om de belangen van de parochiegeestelijkheid veilig te stellen.
De oorkonde, welke op 29 maart 1260 door de aartsbisschop bekrachtigd
werd 1 3 2 , draagt een sterk preventief karakter, dat wil zeggen: ze ordent niet
enkel reeds bestaande kwesties, maar regelt en verbiedt vooral ten aanzien van
de toekomst uit vrees voor aantasting van de belangen der gevestigde instel
lingen. Zo slaat m.i. het verbod tot het houden van een latijnse school - en
dan ongetwijfeld een openbare school voor jongens uit de stad - niet op een
feitelijk reeds bestaande school, maar op een school, die de Karmelieten wel
licht zouden willen oprichten. Het korte lapidaire zinnetje in het futurum 'Item
scolas puerorum non habebunt' midden in een overigens zeer wijdlopige oor
konde, zegt net voldoende over de tegenwoordige tijd van 1260, namelijk dat
er toen geen school bestond 1 3 3 . Koenraads opvolger, Siegfried van Westerburg,
was een groot vriend van de bedelorden, want hij verleende hun verschillende
gunsten. Hij stond onder meer de Karmelieten in 1275 toe in zijn diocees biecht
te horen en te preken 1 3 4 . Maar dat hij of een van zijn opvolgers het schoolverbod heeft opgeheven, is nergens te vinden. In de eerste helft van de vijf
tiende eeuw wordt er, naar we reeds gezien hebben, met zekerheid alleen pri
vaat of buitengewoon onderwijs in het latijn aangetroffen, dat gegeven werd
door de docenten van de logica en de filosofie. De grammaticadocenten van de
zestiende eeuw wisselen veelal jaarlijks en hun activiteit past geheel in het kader
van de studie in het Keulse studium generale. Hoewel het provinciaal kapittel
zich maar zelden blijkt te bemoeien met het aanwijzen van grammaticastudenten, worden in 1539 toch vier Karmelieten als leerlingen in het latijn te Keulen
135
op de provinciale benoemingslijst genoemd . Wijst bij deze gegevens al niets
op een openbare latijnse school, pas in 1642 hebben de Karmelieten in Keulen
een gymnasium voor leken geopend, dat echter reeds na vier jaar bij de door
voering van de hervorming van Touraine werd opgeheven als niet passend bij
de contemplatieve geest van de orde 1 3 6 .
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GELDERN. Te Geldern hadden de Karmelieten vanaf 1306 een klooster, waar met
verloop van tijd ook een studium aan verbonden was. Volgens Nettesheim was de
situatie aldus: naast de openbare stadsschool was er te Geldern een school in
het klooster der Karmelieten. Aanvankelijk diende deze school voornamelijk
ter opleiding van nieuwe alumni der orde. Later echter kregen aan deze school
ook de zonen der welgestelde families uit de stad en de omgeving onderricht in
het latijn en in andere vakken. Als bewijsmateriaal voor het bestaan van een openbare school in het klooster voert hij een bericht aan uit een oude, niet nader
genoemde kloosterkroniek: 'Sub regimine R. P. Petri de Straelen, qui ad prioralia munia evectus est anno 1423 et rexit ad annum 1446, in conventu Gelriensi
fuit studium publicum, et familia erat 34 religiosorum' 137 . Koch schrijft op
gelijke wijze over een openbare kloosterschool van de Karmelieten te Geldern,
die volgens hem een hogere opleiding en een latijnse school omvatte, en verwijst naar Nettesheim138. Holthausen, die zonder bronvermelding Koch bijna
woordelijk volgt in zijn uiteenzetting over de talrijkheid en grote betekenis der
openbare latijnse scholen van de Karmelieten, vermeldt in zijn bespreking van
de kloosterschool van Geldern toch niet met even zoveel woorden het openbaar
latijns onderwijs in het klooster, wél dat de filosofische en theologische lessen
door jonge mannen uit de stad gevolgd werden139. Martini citeert ten aanzien
van de Karmelschool weer Holthausen met aanvulling van de gegevens van
Koch 140 . Wat moeten we \'an dit alles denken? De kwestie draait vooral om
de uitleg van de uitdrukking studium publicum. Om hierin klaarheid te krijgen
het volgende.

Die oude kloosterkroniek, waarnaar Nettesheim en Koch verwijzen, blijkt pas
te dateren uit de achttiende eeuw en is van de hand van P. Gommarus a S.Henrico (f 1776)141, die in de vermelde feiten en formuleringen zeer sterk afhankelijk is van een oudere Gelderse kroniekschrijver, P. Guilielmus a S. Thoma
Aquinate (f 1681), en van de kroniekschrijver van de provincie P. Jacobus Milendunck (t 1682), welke hij beiden in zijn voorwoord noemt. Gommarus' bericht gaat terug op een passage van Guilielmus over Petrus van Straelen in de
131
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lijst der prioren van Geldern: 'Anno 1423 ad Prioratum elevatus fuit R. P. Petrus de Stralen S. Th. Lector rexitque usque ad annum 1446. Hic anno 1432
in Cap. Provinciali electus est quartus Provinciae Definitor et denuo anno 1441
tertius Provinciae Definitor. Sub ejus Prioratu erat in Conventu Studium publicum, et familia triginta quatuor Religiosorum, ut in libro Provinciae Alemaniae Inferioris scriptum invenitur' i42 . Guilielmus vermeldt verder nog op
twee andere plaatsen in zijn kroniek juist bij het jaartal 1432: 'Erat(que) hoc
tempore Gelriae studium publicum' 143 . Hij doet dit uitdrukkelijk met verwijzing naar een kroniek van Milendunck, zijn tijdgenoot en oud-collega te Keulen, die hem historisch materiaal uit het provinciaal archief verschaft had 144 .
Milendunck zelf geeft dan ook in zijn korte kroniek over het Gelderse Karmelietenklooster bij het jaar 1432 eveneens, na het noemen der docenten, dezelfde
zin: 'fuitque hoc tempore Gelriae studium publicum'^ 5 . In zijn grootste kroniek, gewijd aan de hele provincie, geeft Milendunck wel de benoeming der
docenten en de aanwijzing van enkele studenten ter plaatse aan, maar maakt
niet genoemde opmerking146. Wanneer we tenslotte te rade gaan bij de officiële
acta in het provincieboek van de eerste helft van de vijftiende eeuw, waaruit
Milendunck zijn gegevens over de studie in de betrokken periode gehaald heeft,
lezen we bij 1432: 'Item lector principalis gelrensis prior ibidem. Item cursor
ibidem fr. Lambertus de foro piscium. Et complebit tertium annum lectoratus
sed respondebit Coloniae magistro regenti. Item Informator ibidem fr. Simon
de Duren et leget studentibus ibidem loycam. Item fr. Tilmannus Awel leget
grammaticam ibidem' 147 . Verder worden er bij de benoeming van de studenten
vier Karmelieten aangewezen om in Geldern te studeren, onder wie genoemde
Tilmannus Awel. Voor deze Tilmannus staat het jaar daarop in de acta van
de provincie bij de studenten bestemd voor Geldern genoteerd:'Item studens
philosophiae per iij annos ibidem fr. Tilmannus Auwei et leget studentibus
grammaticam' 148 . Zijn lessen kunnen onmogelijk het program van een gewone
latijnse school omvat hebben. Hoe zou een student, die er bovendien alleen
voorstond, naast zijn studie de talrijke lessen en de vele surveillance kunnen
142
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verzorgd hebben, welke een gewone openbare latijnse school met zich mee
bracht? Milendunck en met hem Guilielmus en Gommarus moeten met de term
studium publicum geen openbare school, maar een provinciaal studium bedoeld
hebben, waar de provincie en eventueel andere kloosters hun studenten naar
toe konden sturen. Juist bij het convent van Geldern blijken er in 1432 voor
het eerst vier Karmelieten van het provinciaal kapittel de opdracht te krijgen
daar te studeren en dat is dan ook de reden, dat juist bij dit jaar de opmerking
gemaakt wordt, dat er in het convent een studium publicum, een provinciaal
studiehuis is. Dat er ook latijnse (bij-)les gegeven wordt, is niet vreemd, maar
wijst zelfs in dezelfde richting. We hebben immers juist uit deze jaren voor de
twee grootste provinciale studia bepalingen, dat er in privato οι ad partem latijn
gegeven moet worden, zoals we reeds eerder gezien hebben. Het is dus niet zo
verwonderlijk, dat te Geldern een der gevorderde studenten dit moet doen.
Voor de door ons verdedigde mening, dat studium publicum gelijk is aan pro
vinciaal studiehuis, is er nog een analoog argument bij het convent van Boppard in 1449. In zijn provinciekroniek geeft Milendunck bij het jaar 1449 na
de vermelding van de te Boppard benoemde docenten ook de naam van een
student (hetgeen buiten de belangrijkste studia der provincie nooit gebeurt),
die aangewezen wordt om te Boppard te studeren voor het eerste jaar filosofie,
en hij voegt er dan onmiddellijk achter: 'et est studium philosophicum in conventu' 1 4 '. In een andere kroniek, welke de afzonderlijke kloosters behandelt,
schrijft Milendunck echter achter dezelfde benoemingsgegevens voor Boppard
in 1449: 'Fuit studium publicum in hoc conventu' 1 5 0 . Beide keren wil hij pre
cies hetzelfde zeggen. Er is zowel te Boppard als te Geldern duidelijk verband
tussen het aanwijzen van studenten voor deze plaatsen door het provinciaal
kapittel en de aantekening over een studium publicum151.
Als tenslotte Guilielmus bij de inleiding van zijn relaas over het prioraat van
Matthias Neersen (1577-1622) de lezer er opmerkzaam op maakt, dat het niet
te verwonderen is, dat ten gevolge van de godsdienstig-politieke woelingen het
klooster bijzonder te lijden had en de studie, welke vroeger zozeer te Geldern
gebloeid had, nu volkomen verdwenen was, noemt hij daarbij de filosofie en
de theologie, maar rept met geen woord over een latijnse school 1 5 2 .
Nettesheim schrijft nog over de volgens hem al in de Middeleeuwen aanwezige
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latijnse school van de Karmelieten te Geldern: 'Leider sind wir wegen Mangel
an Nachrichten nicht im Stande, Näheres über diese Schule mittheilen zu können' 153 . Geen wonder, er was in de Middeleeuwen namelijk geen openbare latijnse Karmelietenschool te Geldern. De gegevens over leraren en schoollokaal
hebben alle betrekking op de zeventiende eeuw, toen de Karmelieten sedert
1633 de stadsschool overgenomen hadden 154 . Toen in de zestiende eeuw de financiële positie der stadsschool moeilijk werd, moest in 1549 ook het Karmelietenklooster 6 ridderguldens bijdragen. Dat dit geen belasting was, door een
bijschool te betalen aan de grote school, is duidelijk uit het feit, dat ook de
stad en de parochiekerk ieder 10, en de St. Anna- en St. Antoniusbroederschap
elk 2 ridderguldens zouden betalen, terwijl in deze tijd ook in andere plaatsen
het salaris van de leerkrachten opgebracht werd door geestelijke en wereldlijke
corporaties: kloosters, vicarieën, broederschappen en gilden155. Alles bijeen
genomen moeten we het bestaan van een latijnse school van de Karmelieten
te Geldern in de Middeleeuwen volstrekt van de hand wijzen.
AKEN. Het Karmelietenklooster te Aken, dat in 1354 gesticht werd, moet volgens
verschillende auteurs een openbare school gehad hebben, waarin een latijnse
school was opgenomen. Quix schrijft in zijn boek van 1835 over het Karmelietenklooster en andere instellingen te Aken, dat de Karmelieten enige decennia na
hun komst een gymnasium oprichtten in een gebouw, dat daartoe in de kloostertuin opgetrokken was en dat nog tot aan de moderne tijd 'de school' genoemd werd. Daar werden ook filosofische en theologische lessen gegeven. De
leraren aan de latijnse school heetten volgens hem Informatoren en Cursoren en
waren moeilijk van de docenten der hogere vakken te onderscheiden156. Verder
noemt hij nog een voorschrift van de provinciaal in 1546 aan de oud-prior van
Aken, Leo Scherberg, om op zon- en feestdagen voor de jongens van de stad,
die de school bezochten, in de kapittelzaal van het klooster een conferentie te
houden 157 . Koch in de vorige eeuw158, Martini 159 en Fritz 160 in het eerste kwart
van deze eeuw en de moderne auteur Brecher161 vermelden allen in bijna gelijk153
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luidende zinnen deze latijnse school, terwijl elke volgende auteur in deze rij
verwijst naar een of meer voorgangers zonder met nieuwe of uitvoeriger argumenten voor de dag te komen.
Haagen zegt in zijn Geschichte Achens, dat de Karmelieten aldaar zich verdienstelijk gemaakt hebben voor het onderwijs, maar spreekt in dit verband
alleen van een 'Höhere Schule' en een 'gelehrte Schule' 162 . Het best kunnen we
nog te rade gaan bij Milendunck, die door inzage van de stukken uit het provinciaal archief de aangevoerde argumenten het meest exact weergeeft. Milendunck bericht ons, dat een visitatieverslag van 1436 melding maakt van een
nieuw gebouw in de kloostertuin: 'Fit mentio novae domus aedificatae, utique
illius quae est in horto claustro adiecta' met in margine de toevoeging 'pro
schola' 163 . Ook Milendunck heeft vooral op grond van de gevonden naam
schola de conclusie getrokken, dat het hier om een openbare school ging: 'Hoc
tempore videtur fuisse in conventu nostro Schola iuventutis secularis erudiendae, in nova ad hoc erecta domo in horto iuxta braxatorium, cuius domus noviter aedificatae in memorando huius visitationis fit mentio, et etiamnum dicta
domus vulgo vocatur Schola' 164 . Spreekt er enige aarzeling uit het 'videtur
fuisse'? Schola kan in de Middeleeuwen evengoed voor een instelling van hoger
als van middelbaar en lager onderwijs gebruikt worden. De hierbovengenoemde
schola zou dus gemakkelijk alleen maar het gebouw kunnen aanduiden, waar
de filosofische en theologische lessen van het klooster gegeven werden en eventueel latijnse les aan de fratres iuvenes.
Uit de zestiende eeuw hebben we een andere aanwijzing voor een openbare latijnse school, eveneens vermeld bij Milendunck. De provinciaal, Eberhard Billick, schreef in 1546 een pastorale brief aan de communiteit van Aken, waarbij
hij onder meer verordende, dat de gewezen prior Paulus Consen op zon- en feestdagen in de kapittelzaal een geestelijke instructie moest houden voor de 'adolescentes civitatis, qui primis rudimentis z'j/A/cimbuuntur'165. Hoe moeten wij isthic
verstaan: van het klooster? Is het dan niet vreemd, dat zij deze geestelijke les in
de kapittelzaal en niet in hun eigen schoolgebouw ontvangen; of zouden we
isthic niet beter van de stad kunnen verstaan, zodat we de aangehaalde woorden
162
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kunnen weergeven met: de jongens van de stad, die ter plaatse de school bezochten? In dat geval blijft er van een argument voor een openbare latijnse
school der Karmelieten niets over. De geciteerde bijzin is m.i. niet vrij van enige
dubbelzinnigheid. We hebben hier niet het minste houvast aan de context en
het Liber epistolarum van Billick, waaraan Milendunck zijn bericht ontleent,
is helaas verloren gegaan. Uit de aanwezigheid van Cursoren en Informatoren,
gewone figuren bij het hoger onderwijs, is beslist geen bewijs voor een openbare
latijnse school te halen. Bij de onzekere interpretatie van de eerste twee gegevens
is enige reserve ten aanzien van het bestaan van deze latijnse school dan ook
wel gerechtvaardigd.
DÜREN. Ook te Düren, waar sinds 1359 een Karmelietenklooster gevestigd was,
zou volgens Koch, die een uitgebreide studie van dit klooster en van de stad Duren gemaakt heeft, een openbare latijnse school van de Karmelieten geweest zijn,
de oudste van stad en omgeving, waaraan bovendien een volksschool of voorbereidende school verbonden was. Als bewijs voor deze school stelt Koch ook
hier de aanwezigheid van een informator primarius en informator secundarius
(voor de latijnse school) en van een informator iuvenum (voor de volksschool)166.
De onjuistheid van dit argument is boven uitvoerig aangetoond. Onder al het
bronnenmateriaal dat Koch over de Dürense Karmelieten gepubliceerd heeft,
is verder geen spoor van een openbare Karmelschool te ontdekken. Het feit
immers, dat de prior van de Karmelieten te Düren een rente trok van de vroegere kinderschool 'up dem cleynen Hoifgyn' kan toch zonder meer niet voldoende zijn om te besluiten, dat het klooster daar of elders een volksschool had of
had gehad 167 . We hebben eerder in dit hoofdstuk gezien, dat in 1449, toen er
ook in de Dürense Karmel een informator was, het provinciaal kapittel wilde,
dat de Informatoren extraordinarie latijnse les gaven, hetgeen ook maar moeilijk
te rijmen is met de situatie aan een openbare latijnse school, wel met de gang
van zaken binnen het plaatselijke interne studium voor de artes. 'Auch scheint
in Düren immer ein Informator gewesen zu sein', zegt Koch 168 . In de vijftiende
eeuw blijken echter op de 72 jaar, waarvan ons de kapittelbenoemingen bewaard zijn gebleven, er slechts 15 te zijn, waarin een door de provincie benoemde informator voorkomt. Over de informator iuvenum kan hier rustig verder
gezwegen worden. Andere functionarissen dan die welke door de provincie benoemd werden, zijn ook Koch niet bekend.
166
H. KOCH, Urkunden der Stadt Düren, 14. bis 16. Jahrhundert, Frankfurt a.M. 1897; over
de school schrijft hij op p. 82, over de volksschool op p. 53 in een aantekening bij de tekst
van de oorkonde betreffende de vroegere kinderschool. Dezelfde gegevens vindt men in het
kort in zijn vroegere werk Die Karmelitenklöster, 108.
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HAARLEM. Het Karmelietenklooster van Haarlem kwam onder de conventen
van de oude Duitse provincie op de vierde, en onder de conventen van de latere
Nederduitse provincie op de derde plaats en stamde uit de tijd vóór 1270.
Brandsma maakt in zijn beschrijving van de Haarlemse Karmel ook melding
van een latijnse school, welke aan het klooster verbonden was 169 . Hij gaat hier,
zoals ook uit elders door hem gemaakte aantekeningen blijkt170, in het algemeen
uit van de vooronderstellingen van Schoengen en Koch aangaande de middeleeuwse openbare Karmelietenscholen. In het bijzonder volgt hij Koch in diens
opvattingen over de Informatoren. De aanwezigheid van een Informator te
Haarlem in 1384 is voor hem het bewijs, dat er toen een latijnse school in het
klooster bestond. Dit argument is hierboven in dit hoofdstuk weerlegd. Ten
overvloede zij nog opgemerkt, dat de benoemingslijsten van de provincie slechts
voor vijftien verspreide jaren een Informator vermelden in de periode 1312-1550,
terwijl we van 153 jaar deze benoemingslijsten hebben plus enkele aanvullende
notities uit de kapittelverslagen. Het gaat hierbij niet om vijftien maal de benoeming van een Informator, die eventueel lange jaren zijn taak zou kunnen
uitoefenen, maar om vijftien maal de benoeming van een Informator voor de
tijd van één jaar, herbenoemingen hierbij inbegrepen. Elke continuïteit, zowel
ten aanzien van de docent als ten aanzien van het bestaan van de school, zou
dus voor Haarlem ontbroken hebben. Maar een Informator was zoals reeds
aangetoond een docent bij de eigen interne opleiding, en hierbij was wel een
sterke wisseling van studia en docenten gebruikelijk, hetgeen we in het volgende
hoofdstuk zullen zien.

KREUZNACH. Het Karmelietenklooster van Kreuznach was een der oudste
stichtingen van de (Neder-) Duitse provincie en dateerde van ± 1281, toen de
Karmelieten van de graaf van Sponheim de verzorging van de door hem gebouwde St. Nikolauskerk kregen toevertrouwd 171 . Behalve dat zij mettertijd
in hun kerk en omgeving zielzorg hebben uitgeoefend, zouden de Karmelieten
in de Middeleeuwen ook een volksschool en sedert het begin van de zestiende
eeuw bovendien een latijnse school verzorgd hebben. We zullen het mogelijk
bestaan van beide scholen voor elk afzonderlijk bespreken.
Volgens een studie van Jörg over de ontwikkeling van het schoolwezen in het
district Kreuznach moet genoemde volksschool of kinderschool vanaf ± 1450
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bestaan hebben172. Jörg verwijst hiervoor naar een collectie archivalia in het
stedelijk archief van Kreuznach 173 . Uit deze collectie met Karmelitaanse stukken uit de zeventiende en achttiende eeuw alsook uit andere bronnen van die
tijd wordt ons duidelijk, dat de Karmelieten na hun ballingschap (1564-1624)
in de zeventiende en achttiende eeuw in Kreuznach werkzaam zijn geweest aan
een Kinderschule en sedert 1717 bovendien aan een katholiek gymnasium. Jörg
meent evenwel in genoemde collectie ook een bewijs te vinden, dat de Karmelieten te Kreuznach reeds vanaf ± 1450 onderricht gaven aan een kinderschool.
De collectie bevat namelijk een brief van de prior van het Karmelklooster te
Kreuznach aan de keurvorst van de Palts, gedateerd 1 juni 1766, waarin hij
schrijft, dat het klooster de katholieke kinderschool van Kreuznach-Neustadt
reeds een paar honderd jaar heeft verzorgd en bovendien meer dan 300 jaar
in stad en omgeving het geloof heeft behouden. Jörg combineert beide gegevens,
gaat vanaf 1766 ruim 300 jaar in de geschiedenis terug en komt zo bij ± 1450
als het begin van het schoolonderricht der Karmelieten174. Dit is al te simplistisch. Jörg neemt kritiekloos een bewering aan, die meer dan drie eeuwen na
het beweerde begin zonder behoorlijke argumenten naar voren wordt gebracht.
Ten tijde van de brief was de situatie als volgt. In Kreuznach waren twee katholieke kinderscholen, één in de Altstadt met ± 130 kinderen onder de wereldlijke schoolmeester Johann Diezmann, één in de Neustadt met 232 kinderen,
die van de Karmelieten onderricht ontvingen, terwijl voor de meisjes een door
de Karmelieten gesalarieerde onderwijzeres aangesteld was. Volgens de brief
hadden de Franciskanen van de Altstadt bij de regering geklaagd over het geringe salaris van de schoolmeester. De regering had toen tot 1000 gulden geboden om een nieuw schoolgebouw te kopen, maar dan zou de salariëring van
de schoolmeester ten laste komen van de parochie, hetgeen de katholieken van
de Altstadt niet acceptabel vonden. Daarop was de keurvorst met het voorstel
gekomen om 'die Catholische Schuhle altstädter seiths und die von mehreren
hundert Jahren her hierselbst neustädter seiths von hiesigen Carmeliterkloster
versehen gewordene Kinderschuhlen' tot één school te verenigen op een nieuwe
plaats tussen oude en nieuwe stad in. Hiertegen kwamen prior en klooster in
heftig verzet. De brief doet al het mogelijke om de grote verdiensten van het
klooster voor geloof en onderwijs te Kreuznach duidelijk te maken en beschrijft,
hoe de Karmelieten van de ruim 30 vaste renten na 1520 door oorlog en ver172

H. JÖRG, Die Entwicklung des Volksschulwesens im heutigen Kreise Kreuznach bis zum Ende
des 18. Jahrhunderts, Düsseldorf I960, 34, 225 en 230.
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volging meer dan 3/4 hadden verloren, hoe ze kloostergebouwen en huizen hadden moeten afstaan aan de protestantse leraren van het gymnasium en aan de
predikanten (1565), en hoe ze ondanks vervolging 'die von älteren Zeiten schon
gehabte Kinderschuhl' steeds in stand gehouden hadden, zelfs toen het in 1698
door de Fransen tenslotte beloofde salaris lange tijd uitbleef en de school dus
gratis verzorgd moest worden 175 . Bovendien was in het herwonnen kloostergebouw in 1762 de school opnieuw opgebouwd met grote onkosten voor de
Nederduitse provincie.
In zijn pleidooi voor het behoud van de school is er de prior natuurlijk alles
aan gelegen de werkzaamheid van de Karmelieten aan de school zo oud mogelijk
voor te stellen. Terecht kon hij in 1766 bogen op een langdurige werkzaamheid,
welke duidelijk terug te voeren is tot 1624176, toen de Karmelieten na 60 jaar
afwezigheid in Kreuznach waren teruggekeerd; maar alle aangehaalde prestaties voor de school : inrichting, instandhouding en verdediging tijdens vervolging, restauratie en herbouw van de school (1762!) zijn te plaatsen ná de ballingschap. Het is mogelijk, dat de prior in het belang van de verdedigde zaak
een werkzaamheid van anderhalve eeuw in een populaire overdrijving weergeeft met 'mehrere hundert Jahre'. De brief spreekt in verband met de school
nergens uitdrukkelijk van vóór de Reformatie. Wil men echter in de gebruikte
uitdrukkingen beslist een getuigenis zien over een eeuwenlange werkzaamheid,
die tot in de Middeleeuwen terug zou gaan, dan kan men dit getuigenis, bij
gebrek aan elk bewijs in de brief of elders, gevoeglijk schrijven op rekening van
een onkritische overtuiging van een man, die niet anders wist dan dat de school
in kwestie sedert onheuglijke tijden door de Karmelieten verzorgd was. Voor
ons is zo'n laat en onbewezen getuigenis, dat bovendien in een actuele schoolstrijd als wapen dienst moest doen, ontoereikend om de school tot in de late
Middeleeuwen terug te voeren. Er is trouwens een positieve aanwijzing, dat er
vóór de Reformatie in het klooster geen openbare school was. Toen de Karmelieten in de zeventiende eeuw de zorg voor de kinderschool op zich namen,
waren ze zestig jaar uit Kreuznach weg geweest. Zodra de eerste Karmeliet weer
in het klooster verscheen en namens de orde zijn aanspraken liet gelden op het
klooster, dat sedert 1565 een gereformeerd gymnasium herbergde177, bracht hij
naar voren, dat de vorige machthebber, die het klooster voor vrome doeleinden
175
J. G. WIDDER, Versuch einer vollständigen geograph. hist. Beschreibung der Kurfürstlichen
Pfalz a. Rheine, 4 din., Frankfurt 1784-1788, IV 45. J. BUSLAY-C. VELTEN, Kloster - Kirche
- Pfarrei Sankt Nikolaus 1266-1966, Bad Kreuznach 1966, 27; het eerste gedeelte van dit
werk: Urkundliche Geschichte der Kirche und des Klosters St. Nikolaus, p. 9-36, is van de
hand van Dr. Ing. Carl Veiten; hierna geciteerd als VELTEN, o.e.
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en voor een school bestemd had, daartoe geen enkele bevoegdheid had gehad,
zoals het Kammergericht bij zijn vonnis ook geoordeeld had. Het klooster was
door de markgraaf van Baden voor de Karmelorde gesticht l78 . Uit dit alles volgt,
dat het klooster dus vóór de Reformatie geen school, noch volksschool noch
latijnse school, heeft geherbergd. Anders had men de vorige machthebber dit
verwijt niet kunnen maken, aangezien deze dan de school gewoon zou gecontinueerd hebben, zij het onder andere godsdienstige omstandigheden.
Jörg wordt in zijn vermelding van de middeleeuwse kinderschool van de Karmelieten gevolgd door Veiten179 en Vogt 180 , die hierbij geen nieuwe argumenten naar voren brengen. Vogt schrijft wel, dat in enkele, meestal onzekere berichten melding gemaakt wordt, dat er reeds vóór de Reformatie in het gebied
van Midden- en Neder-Nahe scholen waren. Deze mededeling belet hem evenwel niet toch zonder reserve naar het schijnt, voor Kreuznach een Karmelitaanse kinderschool vanaf 1450 en een Karmelitaanse latijnse school vanaf 1500 te
vermelden. Als we het bovenstaande echter overzien, moeten we het bewijs voor
het bestaan van een kinderschool bij de Karmelieten van Kreuznach in de late
Middeleeuwen als ondeugdelijk afwijzen.
Behalve een kinderschool schrijft Jörg de Karmelieten van Kreuznach vóór de
Reformatie ook een latijnse school toe. Reeds in het begin van de zestiende
eeuw bestond er volgens hem te Kreuznach onder leiding van de Karmelieten
een katholieke latijnse school, waaraan de roemruchte doctor Georg Sabellicus
Faust als rector werkzaam was. Bij de aanvang van de Reformatie in Kreuznach in 1565 zou deze katholieke latijnse school op last van keurvorst Frederik III in een gereformeerde latijnse school of gymnasium veranderd zijn181.
Het is met deze mededeling van Jörg een vreemde zaak. Jörg verwijst voor deze
praereformatorische latijnse school van de Karmelieten te Kreuznach naar een
werk van Schneegans182. Laatstgenoemde auteur echter spreekt helemaal niet
van een Karmelitaanse latijnse school. Hij stelt slechts in navolging van de
achttiende-eeuwse auteur Andreae 183 vast, dat er in het begin van de zestiende
eeuw te Kreuznach een gymnasium bestond, waarvan G. Sabellicus Faust destijds rector was. Noch bij Schneegans noch bij Andreae wordt gezegd, dat dit
gymnasium een Karmelietenschool was. Ook andere beschrijvers van de ge-

178

179

VELTEN, o.e.,

25.

Ibid., 18.
ιβο yy VOGT, Die Geschichte des mittleren und unteren Naheraumes, in Heimatchronik des
Kreises Kreuznach, hrsg. von KURT BECKER, Köln, 1966, 130.
181
JÖRG, Die Entwicklung des Volksschulwesens, 225.
182
E. SCHNEEGANS, Historische-topographische Beschreibung Kreuznachs und seiner Umgebungen, Koblenz 1839, 362.
183
J. H. ANDREAE, Crucenacum Palatinum illustratum, Heidelberg 1784, 156.

78

schiedenis van Kreuznach als Widder184 en Bach 185 vermelden niets over de
werkzaamheid van de Karmelieten aan een latijnse school in het begin van de
zestiende eeuw. Bach spreekt in zijn boek van 1842 dan ook van een städtische
Schule zonder de Karmelieten daarbij te betrekken186. Die latijnse school onder
leiding van de Karmelieten zou volgens Jörg in 1565 in een gereformeerde latijnse school veranderd zijn187. Zo ook volgens Veiten188, die hierbij op Jörg
steunt. Voor zijn bericht verwijst Jörg naar Rosenkranz, de hedendaagse auteur van een geschiedenis van de evangelische Gemeinde te Kreuznach 185 . Wanneer we het boek van Rosenkranz hierop nalezen, dan blijkt, dat ook deze auteur met geen woord melding maakt van een Karmelitaanse latijnse school. Hij
schrijft slechts op de door Jörg geciteerde plaats, dat het gereformeerd gymnasium in 1567 ontstond, doordat Dr. Carsilius Beyer in opdracht van de keurvorst van de Pfalz het Karmelietenklooster veranderde in een 'höhere Schule'
met de nodige woonruimten voor de leerkrachten. Jörg leest bij Schneegans en
Rosenkranz méér dan er in de tekst staat en wel vanuit het bewustzijn, hoe de
situatie in de zeventiende en achttiende eeuw te Kreuznach was. Hij moet op
een dwaalspoor gebracht zijn, doordat Schneegans vlak na zijn mededeling over
de latijnse school en rector Faust schrijft, dat na de opheffing van de kloosters
te Kreuznach het karmelietenklooster 'die Hörsäle 190 für ein reformiertes Gymnasium' moest leveren191. Het klooster van de Karmelieten wordt in een gereformeerd gymnasium veranderd. Er is volstrekt geen sprake van, dat de latijnse
school van de Karmelieten in een gereformeerde latijnse school wordt omgezet.
Vogt 192 komt ten aanzien van de latijnse school niet met nieuwe gezichtspunten
naar voren. Veiten meent de mededelingen van Jörg over de kinderschool en
184
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latijnse school van de Karmelieten nog te kunnen vervolledigen met gegevens,
ontleend aan de kroniek van Milenducnk ' " , Hij komt dan naar voren met een
'Lector für die Jüngeren': '. ..im Jahre 1390 ist erstmals ein Lector für die Jüngeren genannt, dessen Amt im Jahre 1467 noch vorkommt'. Wanneer we hiervoor bij Milendunck te rade gaan, blijkt dat we voor 1390 wel geen benoemingslijst meer hebben, maar dat een visitatieverslag in dat jaar is opgemaakt in
tegenwoordigheid onder meer van 'Joannis de Gluel iunioris lectoris' 194 , van
lector Joannes de Gluel junior ! Milendunck waarschuwt elders de beide Karmelieten Joannes de Gluel niet te verwarren195. Een lector Joannes de Gluel
junior is wel heel iets anders dan een 'Lector für die Jüngeren'. In 1467 vinden
we in de provinciale acta bij Milendunck de benoeming van 'Godfridus de
Aquis lector et informabit iuvenes' I96 . Dat een dergelijke functionaris en een
dergelijke toegevoegde opdracht niets met een volksschool of latijnse school en
met schooljongens te maken hebben, is eerder in dit hoofdstuk uitvoerig aangetoond. Veiten brengt voor het jaar 1435 uit Milendunck's kroniek een 'Magister cursuum, ein Unterrichtsmeister' te voorschijn. Bij nalezing van Milendunck zelf blijkt deze in een visitatieverslag melding te maken van een 'magister
censuum', d.w.z. van een pater-econoom die voor het klooster de vaste renten
bij de debiteurs inde en die daar bij die vistitatie voor zijn werk een vestiarium
van 6 Ibr. kreeg toegewezen197. 'Als zur Schule gehörig sind um diese Zeit noch
erwähnt ein Magister Johann von Kreuznach und ein Johannes Modiator, was
einen Kinderlehrer bedeutet' schrijft Veiten. Als we dit bij Milendunck trachten
te verifiëren, blijken ze allebei Karmeliet te zijn, die in een visitatieaantekening
van 1430 samen genoemd worden als 'magistri censuum' 198 en in een visitatieaantekening van 1432 vermeld worden resp. als 'dispensator' (J. Modiator) en
'magister censuum' (J. de Crucenaco) 199 . De Informator, die Veiten verder nog
noemt, was een logica- en filosofiedocent, zoals ook in het begin van dit hoofdstuk is aangetoond. Hij was een functionaris van de eigen interne opleiding
van de jonge Karmelieten, en had met een openbare latijnse school niets van
doen.
Samenvattend komen we tot de conclusie, dat de argumenten om de Karmelieten
van Kreuznach in de Middeleeuwen een kinderschool toe te schrijven beslist
ontoereikend of zelfs volkomen foutief zijn, en dat de mening dat de Karmelie1,1
De hier in discussie gebrachte gegevens van Veiten zijn alle te vinden in VELTEN, o.e., 18.
^ 4 FAC 47a, fol. 149v.
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ten vanaf ± 1500 een latijnse school hadden, op foutieve lezing van oudere
auteurs berust.
EDINGEN (ENGHIEN). We hebben reeds melding gemaakt van het convent van
Edingen, dat rond het midden van de zestiende eeuw een studium grammaticale
herbergde voor jonge religieuzen van de Nederduitse provincie 2 0 0 . Bij dit stu
dium komen echter ook enige gegevens naar voren, die de vraag wettigen of
deze school niet tevens een openbare latijnse school was voor de jeugd uit de
omgeving van het klooster. Bij het jaar 1542 horen wij namelijk een volkomen
nieuw geluid onder de geijkte formules, welke bij de benoemingen in de acta
der provinciale kapittels gebruikelijk zijn, en wel alleen voor het klooster te
Edingen, te weten de aanstelling van een 'Lector principalis Venerabilis Bacca
laureus Nicolaus Huardus, et erit idem Rector Scholarum ibidem'. Jan van
Brussel vervulde daar dat jaar de functie van lector sententiarum 2 0 1 . Over de
oprichting van deze nieuwe school delen ons de acta capitulorum provincialium
in de weergave van Milendunck verder niets mee, maar volgens een elders ge
geven aantekening van deze kroniekschrijver moet de stichting al in 1541 heb
ben plaats gevonden : 'V. P. Nicolaus Huwardus S. T. Baccalaureus Lovaniensis, eiusdem conventus (te weten Edingen) prior et lector, sub quo ibidem insti
tutae sunt scholae humaniores publicae anno 154Γ 2 0 2 .
Welke teksten met betrekking tot deze school Milendunck precies onder ogen
gehad heeft, weten we niet, maar volgens hem ging het hier zonder de minste
twijfel om een openbare latijnse school voor jongens uit de streek, getuige een
passage in zijn kroniek bij het jaar 1551: 'Erant hoc tempore in isto conventu
institutae Scholae humaniores pro iuvenibus secularibus' 203 . De titel van rector
scholarum, welke steeds voor de docent en leider van deze school gebruikt wordt
en bij geen enkel ander studium grammaticale van de Karmelieten in de zes
tiende eeuw gevonden wordt, ook niet bij die, welke het best met taaldocenten
voor de dag komen zoals te Keulen en Antwerpen, pleit ook voor een openbare
school. Verder volgen bij de andere latijnse studia de grammaticadocenten,
allen nog student op weg naar verdere promotie, elkaar jaarlijks op, terwijl te
Edingen de rectoren veel langer aanblijven. Nicolaus Huward, de eerste rector,
was twaalf jaar aan de school verbonden.
Er zijn evenwel ook redenen aan te voeren, welke er voor pleiten, dat deze
school niet meer was dan een studium voor eigen jonge religieuzen van de orde.
1. Edingen bezat destijds zelf een bloeiende stedelijke latijnse school. Volgens
een stedelijk bericht uit de achttiende eeuw was deze school in 1537, dus juist
200
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enkele jaren vóór de opening van het studium grammaticale van de Karmelieten,
opgericht20A. Volgens de mening van Ernest Matthieu echter werd in dat jaar
de bestaande stadsschool, waar al lang wat latijn gegeven werd, uitgebreid tot
een volwaardige latijnse school, die in 1540 in nieuwe gebouwen werd gehuisvest. Het onderwijs werd er gegeven door drie of vier seculiere priesters 205 . Een
openbare latijnse school van de Karmelieten, vier jaar later opgericht en gelegen
buiten de stadsmuren, zou hiernaast weinig kans maken. Matthieu, die de plaatselijke geschiedenis van Edingen uit de bronnen onderzocht en beschreven heeft,
is niets van een openbare Karmelschool bekend.
2. De titel rector scholarum, welke voor Nicolaus Huward en zijn opvolgers als
hoofd van deze school gebruikt wordt, hoeft niet per se op een openbare school
te wijzen, maar kan hier evenzeer gebruikt zijn, omdat het studium grammaticale voor de eigen alumni op een nieuwe, humanistische leest geschoeid was;
het werd immers gesticht in de tijd van de humanistische schoolhervorming.
3. Terwijl over andere leerlingen gezwegen wordt, komen in de spaarzame berichten wel jonge Karmelieten als leerlingen naar voren. Bij het jaar 1552 tekent
Milendunck voor het convent van Edingen uit de acta provinciae aan: 'Est
studium grammaticale' 206 en bij 1553: 'Studentes grammaticae duo' 2 0 7 ; twee
studenten werden toen dus door het provinciaal kapittel aangewezen.
De school moet al gauw een inzinking gekend hebben, want na de eerste rector,
Nicolaus Huward, die aanbleef van 1541 tot 1553208, horen we dertien jaar
niets meer over het studium. Mogelijk ook is aan het studium een eind gekomen
door de plundering van het klooster door de Geuzen in 1566209. In elk geval is
er sprake van herstel of heroprichting op het provinciaal kapittel van 1566:
'Ordinatur hic restaurandum studium humaniorum, et ponuntur quattuor studentes et professor et Regens Scholae Adrianus Bommius et conventus eximitur
a taxa' 210 . Wanneer men dit zo leest, ontkomt men moeilijk aan de indruk.dat
hier niet meer aan de orde is dan een eigen intern studium. Het provinciaal
kapittel besluit de school te herstellen en stuurt zelf vier studenten (religieuzen),
hetgeen als maatregel van herstel wel enige betekenis heeft voor een relatief
klein, eigen studium, maar niet voor de levensvatbaarheid van een openbare
school. In een andere tekst van de acta provinciae wordt het studium van Edingen volkomen op één lijn gesteld met enkele andere interne studia van de provincie, waarbij geen moment de suggestie gewekt wordt, dat dit studium ook
204
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een openbare latijnse school omvat: 1566 'Item placuit omnibus patribus, quod
rursus instaurentur, et erigantur Studia, Coloniense Moguntinum Trevirense
Lovaniense et Angiense. Cui sententia nolumus aliquem ex prioribus, qui iisdem
studiis praesunt et praeerunt reluctari, sub poena depositionis ab officio. Quod
idem constitutum esse volumus patribus eorundem conventuum aut studiorum
sub poena rebellium' 211 . De conclusie van dit alles kan niet anders zijn dan dat
het bestaan van een openbare latijnse school van de Karmelieten te Edingen
toch een zeer twijfelachtige zaak is.
GEERAARDSBERGEN. Te Geeraardsbergen waren de Karmelieten van de Nederduitse provincie gevestigd sedert 1466. Verwijzend naar de stadsrekeningen van
1547-48 meende A. de Portemont, dat de Karmelieten hier een school hadden
voor de jeugd, waarvoor zij in genoemd jaar van het stadsbestuur een toelage
ontvingen 'overmits een scamel godshuis es' 212 . Wanneer we de stadsrekeningen
zelf opslaan blijken bij nauwgezette nalezing van de teksten zijn conclusies niet
gewettigd. Zeker is, dat de Karmelieten in 1547 een stedelijke bijdrage ontvingen, omdat zij schoolkinderen onderricht gegeven hadden : 'Betaelt den prior
van den Carmeliten hier binnen, van dat commissarissen hemlieden toegheleyt
hebben in gratuiteyte van huerlieden debuoire ende leeringhe vanden schoelkinderen, overmits dat een scamel godshuis es, blyckende byden apostille van
huerlieder requeste, ghesubsigneert :
Schatte
xxiiijlb f.'213.
Het middeleeuwse godshuis kan betekenen klooster of liefdadige instelling : in ons
onderhavige geval dus weeshuis, school of convict voor arme schoolkinderen.
Als godshuis in de geciteerde tekst niet slaat op het Karmelietenklooster, hetgeen toch wel erg waarschijnlijk is, volgt uit deze tekst geenszins, dat de Karmelieten dit godshuis als eigen school hadden. Het onderricht kan zeer goed
godsdienstonderricht geweest zijn, zoals de Karmelieten van Tienen dat ook een
tijd lang aan de Tienense school gegeven hebben 21 ''. De Portemont stelde ook,
dat het stadsbestuur aan de Karmelieten ('les Fraters, comme on les appelait'
zegt De Portemont) een gratificatie verleende in de vorm van een ton bier, omdat
ze hun leerlingen een latijns toneelstuk hadden laten opvoeren 215 . De tekst, die
De Portemont hierbij voor ogen had, luidt als volgt: 'Betaelt over een tonne
slootbancx die by scepenen gesconcken es gheweest den schoelkinderen vande
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fraterye deser poort over dat zij lieden ghespeelt hebben zeker spel in latyne opden achsten dach julij zevenenveertig blyckende by cenen bilette gheteeckent
Muele es
iij L. viij St.' 216 .
Het woord fraterye, waarvan hier sprake is, slaat niet op het klooster van de
Karmelieten, maar betreft het huis van de Broeders van het Gemene Leven, die
ter plaatse een schoolconvict hadden en algemeen fraters werden genoemd, terwijl de Karmelieten met hun huidige naam van Karmelieten (Carmeliten), maar
meer nog met de naam van Caermers of Lievevrouwebroeders werden aangeduid 217 . Ook Fris betrekt in zijn voortreffelijke Geschiedenis van Geeraardsbergen de geciteerde passage zonder enige aarzeling of commentaar op het huis
van de Broeders van het Gemene Leven 218 . De Portemont steunt wel op betrouwbare gegevens maar schrijft ze niet aan de juiste belanghebbenden toe 219 .
Soens, die na de publicaties van De Portemont en Fris betreffende Geeraardsbergen een korte studie over de scholen te Geeraardsbergen geschreven heeft,
kent aldaar wel een school van de Broeders van het Gemene Leven, maar rept
met geen woord over een Karmelschool 220 .
De Karmelieten van Antwerpen, die sinds 1570 een studium grammaticale in
hun klooster hadden, waar zelfs latijn en grieks gegeven werd aan eigen mensen 221 , hebben pas in 1627 een gymnasium geopend voor de studerende jeugd
in de stad 222 .
Wanneer we de resultaten van dit hoofdstuk samenvatten, kunnen we zeggen,
dat de Karmelieten van de Nederduitse provincie nog veel gedaan hebben voor
de grammaticale opleiding van hun jonge religieuzen, maar dat zij in de Middeleeuwen, tenzij misschien te Aken en heel misschien te Edingen (doch hier dan
pas op de grens van de Nieuwe Tijd), geen openbare latijnse scholen gehad
hebben, noch voor eigen toekomstige leden, noch voor de gewone studerende
jeugd uit de omgeving van de kloosters.
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HOOFDSTUK IV

DE S T U D I A VOOR HET H O G E R

ONDERWIJS

HET ALGEMENE KADER

Toen de Augustijnen en de Karmelieten in het laatste kwart van de dertiende
eeuw hun achteraf ontvangen structuur van bedelorde niet enkel in de zielzorg,
maar ook in de organisatie van de opleiding en de beoefening van de wetenschap gingen doortrekken, hadden de twee oudste bedelorden de grondslagen
voor hun studieorganisatie grotendeels gelegd en daarmee het stramien geleverd, waarop ook eerstgenoemden hun studie zouden inrichten. Vooral de Dominikanen hebben baanbrekend werk verricht. Zowel hun centrale organisatie
der studie als hun ratio studiorum, welke volkomen afweken van de oude monastieke traditie en nauw aansloten bij de universitaire wereld, hebben in veel
opzichten model gestaan voor die van de drie andere bedelorden'. In grote trekken komt dan ook de organisatie van de wetenschappelijke opleiding bij de vier
bedelorden na 1300 overeen. De grondslag van deze organisatie wordt gevormd
door een dubbele structuur: een provinciale structuur en een generale structuur.
De provinciale structuur, die het particularisme der oude monastieke kloosters
doorbrak, verbond met een uniforme studieregeling, met de inrichting van regionale en provinciale studia en met een regelmatig wisselende verdeling van
docenten en studenten heel de studerende provincie tot een geheel. Daarboven
bestond een generale structuur, die voortbouwend op het beste dat er in de
verschillende provincies aanwezig was, een netwerk van studia generalia in
West- en Midden-Europa tot stand bracht ten dienste van de gehele orde, waarin de opleiding aan de hoogste eisen voldeed, waar de beste docenten en studenten uit verschillende provincies hun plaats vonden, zodat een internationale
uitwisseling van personen en ideeën plaats had, en waar meestal een duurzame
en nauwe band bestond met de universitaire wereld.
Deze beide structuren waren ten nauwste met elkaar verweven, zodat de ene
niet te beschrijven valt zonder minstens een summiere behandeling van de andere. De provinciale organisatie vond in de studia generalia een verlengstuk op
hoog niveau, dat de mogelijkheden van elke provincie tot wetenschappelijke
vorming van haar leden aanzienlijk vergrootte en de studia generalia vormden
in de respectieve provincies, waarin ze gelegen waren, als hoofdstudiehuis niet
1
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enkel de kern van de provinciale organisatie, maar ze waren ook de verbindende
schakels tussen de provincies onderling, waardoor de eenheid van de orde ten
zeerste bevorderd werd
Bij alle overeenkomst, die er op basis van genoemde grondstructuur tussen de
bedelorden bestond, heeft toch elk der vier orden het grondplan op een eigen
manier gerealiseerd. We gaan in de volgende hoofdstukken nader bezien, hoe
de hogere studie in de Nederduitse provincie der Karmelieten geregeld was
Daarbij zal uiteraard vooral de provinciale organisatie naar voren komen, doch
ook zoveel over de studia generalia gezegd worden als voor een duidelijk begrip van de situatie wenselijk is
In het algemene beeld, dat de orde der Karmelieten als geheel aanvankelijk in
Europa te zien geeft, vormt de Nederduitse provincie (in het begin met enkele
kloosters in Zuid-Duitsland de nog onverdeelde Duitse provincie) geen uitzondering We vinden slechts een zeer geleidelijke oriëntatie op de zielzorg en de
wetenschap. De langzame groei in de zielzorg kunnen we aflezen uit de data
der oorkonden, waarin de verschillende bisschoppen de Karmelieten van de
Nederduitse provincie verlof geven in hun bisdom biechtte horen en te preken 2
Ten aanzien van de opleiding en de studie in de provincie hebben we buiten
een algemene bepaling van de constituties uit de dertiende eeuw, pas latere gegevens, doch bij hetgeen dan naar voren komt, wettigt niets de veronderstelling
dat op dit gebied een snellere ontwikkeling heeft plaats gehad
De eerste informatie over de studie in de orde verschaffen ons de oudste constituties, welke ons bewaard gebleven zijn, namelijk die van 1281 Hierin komen
eerst de studia generaba en dan nog hoofdzakelijk het studium generale theologicum van Parijs ter sprake; pas in een bijzin wordt tenslotte een bescheiden
maatregel ten behoeve van een provinciale organisatie aan de orde gesteld. We
moeten hier een tekst herlezen, die reeds in verband met het onderwijs in het
latijn geciteerd is In aansluiting op enkele financiële regelingen voor de studenten aan de studia generaba gaat bedoelde tekst verder 'niettegenstaande dat in
elke provincie de provinciaal ten dienste van de broeders, die voldoende aanleg
2
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en geschiktheid bezitten om in de grammatica en vooral in de logica tot voor
deel van de orde onderwezen te worden, met instemming van de definitoren
van het provinciaal kapittel moet zorgen voor een of meer geschikte plaatsen,
waar ze kunnen samenkomen, en voor een of meer leermeesters, op straffe van
3
de gravior culpa' . De formulering van deze tekst laat ons zien dat de regeling
van de studie in de logica van groter urgentie was dan de voorziening in het
grammaticale onderricht, ongetwijfeld omdat de meesten bij hun intrede hun
latijns onderwijs reeds ontvangen hadden, terwijl voor een verdere opleiding de
orde zelf te zorgen had. Opvallend is, dat de provinciaal alleen nog maar op
dracht krijgt een centrale regeling te treffen voor het latijn en de logica, terwijl
de filosofie en de theologie in provinciaal verband in het geheel niet genoemd
worden. Hoe en waar deze vakken gestudeerd moesten worden door degenen,
die niet naar een studium generale gezonden werden, is uit geen enkele aanwij
zing op te maken. Men kan hier opmerken dat zeker in de begintijd nog maar
weinigen toekwamen aan een formele opleiding, die verder ging dan de latijnse
school, wat logica en wat pastorale instructie. Een wetenschappelijke opleiding
was een voorrecht. Als we verder naar de contemporaine situatie in twee ZuidFranse provincies van de Dominikanen kijken 4 zien we, dat ook daar toen
naast veel logicastudenten relatief nog maar weinigen een aparte filosofische
studie maakten. Zelfs bij de Dominikanen was omtrent deze tijd de aarzeling
ten opzichte van de studie van de filosofie nog niet geheel overwonnen 5 . Men
kan zich zo afvragen, of de studie van de filosofie als onderdeel van de artes in
1281 al geaccepteerd was bij de Karmelieten en zo ja, of de verst gevorderde
3
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provincies daarvoor dan al studiemogelijkheid hadden buiten de studia generalia. Dat men op dit gebied ook op het eind van de dertiende eeuw nog niet
zo ver gevorderd was, blijkt wel uit het feit dat volgens de constituties van 1294
de provinciaals van de provincies met een studium generale voor logica en natuurfilosofie, waarvoor zij zelf een geschikte docent moesten aanstellen, daarvoor een Karmeliet, maar eventueel ook een niet-religieus konden nemen6. Ten
aanzien van de studie in de theologie in de afzonderlijke provincies in de dertiende eeuw kan men naar voren brengen, dat het aantal verplicht gestuurde
studenten naar het enige studium generale theologicum te Parijs ter opleiding
in het lectoraat later in hun provincie toch een aangepaste werkkring gevonden
moet hebben. Wat hier ook van zij, de constituties van Bordeaux van 12947
geven dezelfde beperkte richtlijnen voor een provinciale organisatie als die van
1281. Volgens het generaal kapittel te Genua van 1309 moesten in elke provincie minstens twee lectoren zijn, die theologie doceerden8. Pas in de constituties
van 1324, overigens de oudste die we uit de veertiende eeuw hebben, wordt de
provinciaal naast de zorg voor het onderricht in het latijn en de logica ook de
regeling van de filosofische en theologische opleiding opgedragen in een formulering, welke ongewijzigd door de latere uitgaven van de constituties wordt
overgenomen en aldus heel de Middeleeuwen door de basis vormt van de provinciale studieorganisatie: 'Item volumus quod in qualibet provincia fratribus
capacis ingenii, qui in grammatica, logica, philosophia et theologia ad profectum ordinis poterunt erudiri, prior provincialis cum assensu diffinitorum capituli provincialis, locum vel loca ordinet, et de informatore vel lectore provideat,
sub poena gravions culpae per sex dies''. Voor de studia generalia waren al
sedert lang duidelijker en uitvoeriger richtlijnen getroffen, waarbij de beperkte
voorschriften voor de studie in de verschillende provincies verwonderlijk schraal
afsteken. We zullen nu nagaan, hoe de Nederduitse provincie de algemene richtlijnen van de constituties heeft gerealiseerd. Daartoe moet eerst iets gezegd worden over de gevolgde methode.

DE METHODE VAN ONDERZOEK

Of ergens een studium gevestigd is, en van welke aard een bepaald studium is,
kunnen we met betrekking tot de Nederduitse Karmelprovincie, behoudens een
enkel geval waarin de provinciale acta duidelijk de oprichting of de aard van
6
Const. 1294, in AOC, XVIII135: 'Et firmiter precipimus quatinus quilibet provintialis prior
dictorum studiorum in suo studio de lectore ydoneo provideat, fratre videlicet vel seculari'.
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een studium officieel bekend maken, feitelijk alleen opmaken uit de benoeming
of vermelding van een docent ter plaatse; vanaf het jaar 1422 soms ook uit het
feit, dat we in genoemde acta een aantal studenten door het provinciaal kapittel
aangewezen vinden om ergens te gaan studeren. Om dit alles na te kunnen gaan
beschikken we voor de periode 1320-1550 over meer dan 150 jaarlijkse benoemingslijsten in origineel of in betrouwbare afschriften van Milendunck. In deze
vorm voor ons doel moeilijk hanteerbaar, verschaffen ons deze lijsten, eenmaal
ontdaan van alle ballast en geredigeerd tot simpele tabellen van functies en getallen, ons vlugge informatie over de omvang der docentenbenoemingen, over
de plaatsing der studenten en over het aantal, de aard en de belangrijkheid der
studia, welke laatste gegevens we uit de eerstgenoemde kunnen concluderen10.
Om de docentenbenoemingen als criterium te kunnen hanteren moeten we de
docenten naar hun vak weten te onderscheiden. Vandaar hier een paar voorlopige opmerkingen over de docenten. In het derde hoofdstuk is uitvoerig aangetoond, hoe de term Informator zonder verdere kwalificatie in de Nederduitse
provincie allereerst betrekking had op iemand, die filosofie en/of logica onderwees. In het algemeen kan men stellen, dat de functie van Informator daar
identiek is met die van een magister artium aan de universiteit. Het program
van de artistenfaculteit heeft een nogal sterke ontwikkeling doorgemaakt in de
Middeleeuwen. Vanaf het begin van de veertiende eeuw echter begon het een
zekere vastheid en beperking te krijgen en werd het in hoofdzaak logica en
filosofie. Spraakkunst (de gewone, niet-wijsgerige), muziek en mathematische
vakken werden bijzaak11. Informator nu is in de Nederduitse provincie zeer
lang de vaste benaming geweest voor de docent van de artes. Zelfs als een dergelijk docent van de Nederduitse provincie aan een of andere universiteit het
magisterium in de artes verworven had (te Parijs, Keulen en lange tijd ook in
Wenen waren de religieuzen van de bedelorden overigens van deze promotie
uitgesloten12), mocht hij krachtens een besluit van het provinciaal kapittel van
10

Men kan deze tabellen vinden in bijlage II, p. 317-346. Enkele voorbeelden van volledige
benoemingslijsten, zoals ze in feite te vinden zijn, afgedrukt in bijlage I, p. 313-316, geven ons
een indruk van de oorspronkelijke lijsten en helpen ons de tabellen beter verstaan. Wat er voor
de kennis van de organisatie en het verloop van de studie aan belangrijk materiaal in de
gecodeerde lijsten achterwege blijft, komt in de tekst van de verschillende hoofdstukken wel
ter sprake.
' ' H. FELDER, Geschichte der wissenschaftlichen Studien im Franziskanerorden, Freiburg i.B.
1904, 423; W. MULDER, VaktermeneenerMiddeleeuwsche
Universiteit, in Studien,
LXlll(l93l)
dl. 115, 311 ; R. R. POST, Scholen en Onderwijs in Nederland gedurende de Middeleeuwen,
Utrecht-Antwerpen 1954, 100.
12
Parijs: Chartularium UniversitatisParisiensis, éd. H. DENIFLE-A. CHÂTELAIN,4 din., Parisiis
1889-1897, I 587 η. 501. - Keulen: F. VON BIANCO, Die alte Universität Köln und die spätem
Gelehrten-Schulen dieser Stadt, Köln 1855, 127. - Wenen: Universitätsarchiv,
Actafacultatis
Artium, III fol. 315r: vanaf 1485 werden de Karmelieten, zoals eerder de Dominikanen en
de Augustijnen, tot de promotie in de artes toegelaten.
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1449, dat een oud gebruik of voorschrift moet bekrachtigd hebben, zijn magistertitel niet voeren om aan de waardigheid van de magisters der theologie en
van de lectoren geen afbreuk te doen13. Lectoren waren namelijk tot het begin
van de zestiende eeuw uitsluitend lectores theologiae. Om deze reden werd dan
ook naar het schijnt in de Nederduitse provincie, in tegenstelling met de modus
loquendi bij de andere bedelorden en ten dele ook met het spraakgebruik elders
in de orde, het woord lector voor de docent van de filosofie en de logica liever
vermeden ; men bediende zich desnoods, als men het woord Informator niet gebruikte, van een omschrijving met het werkwoord legere. Zo wordt in 1314
een lector te Mechelen genoemd, die uit de context een lector theologiae blijkt
te zijn, naast een legens philosophiam te Keulen en legentes logicam novam te
Frankfurt en Kreuznach 14 . Na 1516 begint de terminologie geleidelijk te veranderen en wordt ook de naam lector philosophiae, lector logicae en lector grammaticae gebruikelijk.
Bij beide studierichtingen, die van de artes en die van de theologie, kan men
de magister studentium aantreffen (nooit alleen magister genoemd !). Hij had
allereerst de zorg voor de repetities en de wekelijkse of veertiendaagse disputen. Omdat er casu quo steeds maar één magister studentium genoemd wordt,
ook wanneer in een studium filosofie én theologie gegeven werden, was dezelfde
magister studentium daar waarschijnlijk werkzaam bij beide studierichtingen.
We moeten hem echter vooral zoeken aan de kant van de filosofie. In de afzonderlijke studia der logica en der filosofie van de Dominikanen was hij dikwijls de eigenlijke en enige docent van het studium15. Bij de Karmelieten wordt
hij in de verschillende bepalingen ten aanzien van de lessen en disputen veelal
in één adem genoemd met de Informator, die hij in rangorde net te bovenging,
en gaf hij naast zijn zorg voor de repetities en disputen voornamelijk les in de
filosofie en soms in de logica16. Voor de gewone docenten van de theologie was
tot het begin van de zestiende eeuw de naam lector gereserveerd. Bij aanwezigheid van een tweede lector of van een lector sententiarum heette de voornaamste
van hen lector principalis. De cursor en de lector sententiarum waren lagere
theologiedocenten, die meestal in het kader van hun verdere opleiding bij een
deel van het theologisch onderwijs betrokken waren. Als lector sententiarum
fungeerden echter ook wel volledig bevoegde lectoren. Verschillende lectoren
hebben bovendien aan de universiteit een of meer graden in de theologie be13

FAC 6, fol. 94r: prov. kap. 1449: 'Item ne magistris in theologia et lectoribus praeiudicetur,
mandamus quod deinceps magistri artium nostrae religionis et provinciae vocentur fratres et
non magistri'.
14
FAC 47a, fol. 46r.
15
G. LÖHR, Die Kapitel der Provinz Saxonia im Zeitalter der Kirchenspaltung, 1513-1540,
Leipzig 1930, 37*, 89, 267.
16
Zie de teksten bij noot 20, 21 en 35 van hoofdstuk III, p. 44 en 46. Zie verder p. 183-185.
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haald. Deze graden van baccalaureaat, licentiaat en magisterium kunnen ons
eveneens, naast het aantal van de aanwezige docenten, iets zeggen over de belangrijkheid van een studium. Een magister regens in onze benoemingslij sten is
steeds een magister in de theologie, die actief bij het onderwijs betrokken is;
vandaar zijn benaming regens tegenover de magister vacans11.
DE STUDIA VOOR LOGICA EN FILOSOFIE

Al kennen we enkele algemene voorschriften over de organisatie van de studie
uit de oude constituties, het feitelijk begin van de studie in de Nederduitse
provincie verliest zich in het onbekende.
Volgens de constituties van 1294 zou er van de vijf studia generalia voor logica
en filosofie in de orde één in Nederduitsland zijn18. Een nadere plaatsaanduiding
ontbreekt. Of dit studium er toen misschien reeds was dan wel direct in 1294
opgericht werd, is onbekend.
De oudste gegevens over het onderwijs afkomstig uit de provincie zelf, danken
we niet aan rechtstreeks meegedeelde benoemingen, maar aan financiële aantekeningen in de acta van de provinciale kapittels. Het eerste kapittelverslag, dat
we bezitten, is van het provinciaal kapittel te Haarlem in 1312, dat bij zijn
financiële verantwoording toelagen noteerde voor de docenten, die in de provincie werkzaam waren19. Naast twee lectoren voor de theologie worden er tezamen vijf informatoren in logicalibus et naturalibus aangegeven, van wie evenmin als van de lectoren de standplaats genoemd wordt 20 . Deze zeven krachten
voor het hoger onderwijs in de provincie waren werkzaam bij een totaal van
25 kloosters in de toen herstelde éne Duitse provincie.
Het financiële verslag van het provinciaal kapittel van 1314 is gedetailleerder
in zijn opgaven. In de begrotingsbalans blijken er twee delen van de provincie
te zijn, die later nagenoeg juist zo opgaan in de Nederduitse en Opperduitse
provincie. Bij het eerste deel wordt een toelage vastgesteld voor een legens philosophiam te Keulen en voor twee legentes logicam novam, één te Frankfurt
en één te Kreuznach. Bij het andere deel van de provincie vinden we een taxa
voor Fridericus van Bamberg 'pro lectura Theologiae, Philosophiae et pro viatico', alsmede voor twee informatoren in vetere logica en voor twee actit legentes

17
Zie hoofdstuk Ш, p. 53. Verdere bijzonderheden over al deze docenten in hoofdstuk
VI.
18
Const. 1294, in AOC, XVIII 135.
19
De taxae, welke op de provinciale kapittels voor de docenten worden vastgesteld, betreffen
over het algemeen het komende studiejaar. Voor de hier ter sprake komende taxae zie hoofd
stuk VIII.
20
FAC 47a, fol. 40v. Zie voor deze en volgende benoemingen de tabellen van bijlage II.
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novam logicam21. Gezien het woord actu bij de twee laatstgenoemden, moeten
we deze waarschijnlijk tot het juist aflopende studiejaar 1313/14 rekenen (het
kapittel werd gehouden op 24 juni 22 ), zodat we voor het jaar 1314/15 voor logica en filosofie samen één docent meer aantreffen dan in 1312, omdat een lector van de theologie ook filosofie blijkt gegeven te hebben. Na de nieuwe verdeling van de Duitse provincie in 1318 is ons dan uit 1320 de oudste benoemingslijst van de Nederduitse provincie bekend. Er werden vijf Informatoren benoemd: twee voor Keulen, een voor Brussel, een voor Trier en een voor Kreuznach 23.
Wanneer we nu, met voorbijgaan van de paar benoemingen in de kloosters,
die na 1347 tot de Opperduitse provincie behoren, en rekening houdend met
het feit dat we in de benoemingslijsten van 1320-1550 beduidende lacunes hebben, welke tezamen 78 jaar omvatten, de balans opmaken van de benoemingen
van de Informatoren en magistri studentium, verkrijgen we het volgende beeld.
Te Keulen worden tot ± 1375 bijna steeds twee Informatoren benoemd, sedertdien naast een magister studentium één Informator of dikwijls toch nog twee
en in de zestiende eeuw soms zelfs drie Informatoren (de derde voor latijn). Te
Trier is tot 1515 bijna steeds één Informator, behalve tussen 1384 en 1426, wanneer er veelal twee Informatoren zijn, doch sedert het laatste kwart van de veertiende eeuw, minstens vanaf 1384, is er eveneens op een enkele uitzondering na
een magister studentium aanwezig. Na 1515 wordt daar nog maar sporadisch
een Informator en/of magister studentium benoemd. Verder treffen we elk jaar
op verschillende plaatsen nog enkele Informatoren aan, nu eens hier, dan weer
daar. Een convent dat een Informator krijgt toegewezen, houdt dikwijls enkele
jaren achtereen een Informator, zij het dan veelal niet dezelfde, want vooral de
lagere docenten, dus ook de artesdocenten wisselen voortdurend. Buiten de
studia van Keulen en Trier varieert het aantal kloosters met een Informator
van een tot zeven in de provincie, en alle tezamen vormen de conventen die bij
gelegenheid, maar wel met enige regelmaat, een Informator krijgen toegewezen,
een vrij vaste groep. Als we over de periode 1320-1550 in de 153 jaar, waarvan
ons een benoemingslijst is overgebleven, het aantal jaren tellen, dat voor de
verschillende studia een Informator en/of magister studentium benoemd wordt,
komen we tot dit resultaat:

21
22
23

Ibid., fol. 46г.
Ibid., fol. 43v.
Ibid., fol. 50v.
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aantal jaren met
Informator
Keulen
Trier
Brussel
Frankfurt
Boppard
Geldern
Mainz
Mechelen
Kreuznach
Kassel
Aken
Düren
Tienen
Haarlem
Arlon
Straatsburg
Utrecht
Spiers
Antwerpen
Worms
Hirschhorn
Appingen
Woudsend
Schoonhoven
Edingen
Spangenberg
Thönisstein
Weinheim
Mors

aantal jaren met
magister studentium

alle jaren
alle jaren vanaf 1375
bijna alle jaren
bijna alle jaren 1385-1515
43
12 (3 maal zonder inf.)
39
33
33 (vooral 15e en
16e eeuw)
28
1 (zonder inf.)
26
3
26
21
1
19
18
18
15
1 (zonder inf.)
15
13
1 (zonder inf.)
11
10
3 (zonder inf.)
10
8
8
8
8
7
7
3
3
1
1

Behalve te Keulen en te Trier is ook in andere belangrijke studia sedert het begin van de vijftiende eeuw af en toe, vooral wanneer de provincie daar zelf
studenten blijkt te plaatsen, een magister studentium aanwezig, meestal in gezelschap van een Informator. Een alleenstaande magister studentium vinden
we b.v. aan een studium te Spiers in dejaren 1436-1438, waar het provinciaal
kapittel toen filosofie- en logicastudenten naar toe zond, en te Haarlem in 1433,
waar de provincie alleen vijf logicastudenten plaatste.
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Omdat we in het geheel maar negen maal een magister studentium aantreffen
zonder Informator, kunnen we ons voor de situering van de studia voor logica
en filosofie richten naar de benoeming van de informatoren.
Buiten Keulen en Trier en later ook Leuven kunnen we niet van vaste studia
voor logica en filosofie spreken. Er werden informatoren aangesteld, naargelang
het aantal studenten dit vereiste. Men plaatste de studia daar, waar de geschikt
ste conventen en de meeste studenten waren. De kandidaten uit de andere hui
zen konden naar het gunstigst gelegen studium gestuurd worden. De beste stu
denten gingen echter naar Keulen en Trier of naar studia generalia en universi
teiten buiten de provincie. Sedert 1456 kon men ook in het college te Leuven
logica en filosofie studeren. Dit blijkt uit de aanwijzing van studenten in deze
vakken voor Leuven, ofschoon daar geen informatoren of magistri studentium
benoemd werden. De eigen magister regens in de theologie of eventuele baccalaurei actu legentes aan de universiteit kunnen voor dit onderwijs moeilijk in
aanmerking gekomen zijn. Het moet daarom mogelijk geweest zijn vanuit het
college aan de universiteit artes te studeren 2 5 .
Wanneer we verder de plaatsing van de studenten in de verschillende studia na
gaan, zien we nog drie gevallen, waarin een studium filosofiestudenten herbergt,
zonder dat er op het provinciaal kapittel een Informator of magister studentium
voor benoemd was, namelijk te Boppard in 1449, te Brussel in 1458 en te
Mechelen in 1475. Men kan zich zodoende afvragen of met het aangeven van
de informatoren en magistri studentium van een bepaald jaar wel alle studia
voor logica en filosofie voldoende aan het licht zijn gebracht. Hebben theo
logiedocenten soms ook filosofie gegeven? Zij waren hiervoor immers bevoegd
en hadden tijdens hun opleiding zelf een tijdlang de artes moeten onderwijzen26.
We moeten inderdaad de mogelijkheid openlaten, dat theologiedocenten soms
nog artes onderwezen hebben, gezien enkele vermeldingen daarvan 2 7 . Boven
dien lijkt het niet onmogelijk, dat filosofiestudenten in sommige studia colleges
bezochten, waarin de magister regens of lector een thema behandelde met een
sterk metafysische inslag, dat zowel in de theologiecursus paste als in de cursus
van de filosofie. Dat theologiedocenten echter naast hun eigen taak volledig de
functie van een docent in de artes waarnamen, zonder dat dit uit de acta van
24

Eenmaal te Trier en acht maal elders.
Zie p. 134.
26
Zie p. 182-183.
27
FAC 47a, fol. 46r: prov. kap. 1314: '...fratri Friderico de bbb Babenberga (!) pro lectura
Theologiae, Philosophiae et pro viatico CXXVI (grossi'; ibid., fol. 403v: prov. кар. 1471 voor
het studium van Frankfurt : 'Cursor f. Rumoldus de Laupack et respondebit in Colonia bis
hoc anno R. Magistro Regenti, et leget in Francfordia philosophiam'. Er was daar bovendien
een Informator. Het komt verschillende malen voor, dat het prov. kap. een cursor aanwijst
om moraalfilosofie te geven. Zie p. 173.
25
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de provinciale kapittels zou blijken, lijkt mij in het algemeen toch een hoge
uitzondering geweest te zijn. Dubbelfuncties bij het onderwijs blijken namelijk
in de benoemingslij sten al te veelvuldig en nauwkeurig aangegeven, dan dat we
kunnen veronderstellen, dat men dit juist bij theologiedocenten die ook artes
te onderwijzen hebben, regelmatig zou nagelaten hebben. In het geval van
Mechelen, waar in 1475 de provincie twee filosofiestudenten plaatste, terwijl er
alleen theologiedocenten benoemd werden, valt nog op te merken, dat het jaar
daarop, waarin dezelfde twee studenten aanwezig waren, normaal een Informa
28
tor door het provinciaal kapittel benoemd werd .
Het aantal studia voor logica en filosofie, vastgesteld op grond van de aanwe
zigheid van een Informator of een magister studentium, lijkt soms te gering in
verhouding tot de vele, goed van docenten voorziene theologica. De situatie
wordt echter minder vreemd, als we bedenken, dat voor een eenvoudige theo
logische studie een filosofische vooropleiding waarschijnlijk geen noodzakelijk
heid was, zodat men met minder philosophica kon volstaan. Verder moeten we
rekening houden met het feit, dat aan de provinciaal door het provinciale ka
pittel soms aanvullende benoemingen, vooral voor lagere posten, werden overge
laten 2 ', zodat er af en toe Informatoren kunnen geweest zijn, die niet op de pro
vinciale benoemingslijsten vermeld staan. Al waren er dan minder philosophica
dan theologica in de provincie, het aantal studenten door het provinciaal ka
pittel aan deze philosophica benoemd, blijkt veelal groter te zijn dan het totale
aantal theologiestudenten, dat door het provinciaal kapittel zelf voor de theo
logica werd aangewezen.
Alles bijeen genomen kunnen we toch uit de benoemingslijsten concluderen,
dat naast de vaste en belangrijkste studia van Keulen en Trier en later ook van
Leuven, de kloosters van Brussel, Frankfurt, Boppard, Geldern (vooral in de
vijftiende en zestiende eeuw), Mainz, Mechelen en Kassei het vaakst en min of
meer afwisselend een belangrijke rol als studium voor de artes vervuld hebben.
Voor een goed begrip van de situatie binnen de Nederduitse provincie kan een
vergelijking met de organisatie in enkele Dominikaanse provincies, waarvan
we acta hebben, wellicht het een en ander verduidelijken en tegelijk ons voor
enkele problemen stellen, die anders niet voldoende opgemerkt zouden worden.
In de eerste provincie van de Provence van de Dominikanen leidde aanvankelijk
2

' FAC 47a, fol. 228r en 230v.
FAC 47a, fol. 43r: prov. kap. 1312: 'Item si aliqua mutatio sit facienda circa informatores
et studia et quoad loca studiorum, eidem priori provinciali committitur'. Ibid., fol. 82v: prov.
кар. 1353: 'Item committimus eidem ( = de provinciaal) quod possit mutare lectores, infor
matores, studentes et ordinare de eis ad suam voluntatem'. FAC 6, fol. 37r: prov. кар. 1433:
'Et de studentibus illuc ( = Trier) mittendis, ac informatore si opus fuerit, committitur reve
rendo magistro provinciali'. Te Keulen moest in de zestiende eeuw de provinciaal soms zelf
een Informator benoemen (FAC 47b, b.v. fol. 83v, 98v, 103v, 108r, 123v, 135r).
29
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elk convent zijn eigen mensen op in de artes, dat wil zeggen volgens het toenmalig schoolgebruik bij de Dominikanen: in de rhetorica en logica30. Filosofie
mocht niet of bij wijze van uitzondering gestudeerd worden 31 . Het onderwijs
in de artes werd al gauw centraal georganiseerd. In 1262 waren er drie lectores
logicae novae op een aantal van 27 conventen. Verschillende conventen gingen
samen een combinatio vormen, waarbij elk convent op zijn beurt een jaar lang
het studium artium van de groep binnen zijn muren kreeg, sommige conventen
echter wel eens langer dan een jaar. In 1266 waren er vier combinationes met
in totaal dertig studenten. Na een tussenperiode van 1275 tot 1292, waarin een
verdeling volgens de zes vicarieën van de provincie werd aangehouden, nam
men in 1292 het oude systeem weer op; groepen van drie à vier kloosters vormden samen een combinatie met een eigen studium artium. Zo waren er in 1301
negen studia artium 32 .
De lectoren en de studia werden door het provinciaal bestuur aangewezen de
studenten door de plaatselijke prioren uit de knapste leerlingen van het klooster, de overigen ontvingen onderricht van hun eigen prior 33 . De éne lector van
het studium artium onderwees gedurende twee jaar in twee lessen per dag zowel de logica nova als de logica vetus en de tractaten. In 1326 kwam er scheiding. De lector principalis gaf voortaan elk jaar een volledige cursus logica nova
en werd geholpen door twee van zijn begaafdste studenten, die de logica vetus
en de tractaten behandelden 34.
Hoewel algemeen in deze tijd bij de artes het zwaartepunt zich steeds meer verlegde naar de filosofie, welke tenslotte het leeuwenaandeel voor zich opeiste,
bleef bij de Dominikanen de naam studium artium, in gebruik gekomen toen
de filosofie bij hen haar plaats nog niet gekregen had, naderhand toch als geijkte term behouden voor de studia van de rhetorica en logica alleen. Voor de
natuurfilosofie werden vanaf ± 1260 aparte studia ingericht, die studia naturalium genoemd werden. In de provincie van de Provence waren er in 1262
twee, elk met ongeveer zes studenten. Ook deze studia wisselden van plaats. In
1271 waren er drie, elk voor tien conventen, die om beurten hun kandidaten

30
C. DOUAIS, Essai sur l'organisation des études dans l'ordre des Frères Prêcheurs (1216-1342),
Paris-Toulouse 1884, 58 sq.
31
DOUAIS, o.e., 54 en 59, vergist zich, als hij zegt, dat bij de Dominikanen de filosofie vanaf
het begin bij de opleiding hoorde. Deze wordt in de organisatie van de studie pas in de tweede
helft van de dertiende eeuw geleidelijk aanvaard. Zie de overtuigende bepalingen betreffende
het oorspronkelijk verbod in noot 5 van dit hoofdstuk. Cf. H. DENIFLE, Die Universitäten des
Mittelalters bis 1400, Berlin 1885, 388 en 719 alsook M. CHENU-O. PESCH, Das Werk des
heiligen Thomas von Aquin, Heidelberg 1960, 229-232.
32

DOUAIS, o.e.,

59 sq.

« I b i d . , 61.
34
Ibid., 63-65. Voor de inhoud van deze cursussen zie hoofdstuk VI.
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stuurden, want elk studium telde maar zes studenten en een lector 35 . De provincie Toulouse, ten dele ontstaan uit de oude provincie van de Provence, volgde hetzelfde systeem van regelmatig wisselende en aparte studia artium en studia naturalium met combinaties van conventen om zo'n studium te onderhouden en te bevolken 36 .
In de Nederduitse Karmelprovincie zal, met spoedige uitzondering van de belangrijke studia te Keulen en Trier en mettertijd ook te Leuven, het niet aan
een vaste plaats gebonden zijn van de studia voor logica en filosofie wel afkomstig zijn van het voorbeeld van de Dominikanen, maar van een vaste regelmaat bij de wisseling der studia en van een indeling der conventen tot dit doel
in combinationes of iets dergelijks is, evenmin als bij latere Dominikaanse
ordesprovincies (Congregatio Hollandica, Saksen en Germania Inferior37), bij
de Karmelieten iets te bespeuren.
Uit de vergelijking van de organisaties van beide orden komt een belangrijke
vraag naar voren. Was er bij de studia van de Nederduitse Karmelprovincie
ook onderscheid tussen studia voor logica en studia voor filosofie zoals bij de
Dominikanen tussen de studia artium en de studia naturalium? Het bestaan
van vijf studia generaiia voor logica én natuurfilosofie volgens de Karmelitaanse
constituties van 1294 is reeds ter sprake gekomen, maar deze passage uit de
constituties zegt natuurlijk niets bindende over studia binnen provinciaal verband,
terwijl in deze tijd de filosofie bij de provinciale organisatie nog niet genoemd
wordt. In aantekeningen van het provinciaal kapittel van 1314 vinden we inderdaad afzonderlijk genoemd een filosofiedocent te Keulen en verder op enkele
plaatsen een legens logicam novam, o.a. te Frankfurt en Kreuznach 38 .
In de benoemingslij sten vanaf 1320 ligt de situatie anders. Daarin wordt aanvankelijk nog een à twee maal uitdrukkelijk een Informator philosophiae of in
philosophicis genoemd. Sedertdien echter komt het woord Informator, behalve
soms in de zestiende eeuw bij het Keulse studium, zonder nadere specificatie
voor. Verondersteld, dat het bij die paar uitdrukkelijke vermeldingen van een
Informator in de filosofie, naast wie echter ter plaatse noch elders een Informator
in de logica vermeld wordt, werkelijk om een afzonderlijke filosofiedocent gaat
35

Ibid., 68-71.
Ibid., 70.
37
De acta van de Congregatio Hollandica zijn gepubliceerd door A. DE MEYER, La Congregation de Hollande ou La Réforme Dominicaine en territoire Bourguignon (¡465-1515), Liège
z.j.; de acta van de provincie Saksen zijn ten dele te vinden bij G. LÖHR, Die Kapitel der Provinz Saxonia im Zeitalter der Kirchenspaltung (1513-1540), Leipzig 1930; de acta van de provincie Germania Inferior van 1515 tot 1559 zijn uitgegeven door S. P. WOLFS, Acta Capitulorum Provinciae Germaniae Inferioris Ordinis Fratrum Praedicatorum ab anno MDXV usque
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onderscheiden van een logicadocent, en dat het woord filosofie hier niet bedoeld kan zijn in de ruimere zin van een discipline, welke zowel filosofie als
logica omvat, dan blijft het toch een opmerkelijk feit, dat wanneer de studia
voor logica gescheiden zouden zijn van de studia voor filosofie, verder niet wordt
aangegeven of de Informator logica of filosofie moet onderwijzen, want andere
aanduidingen omtrent de aard van de studia ontbreken.
Het komt mij dan ook voor, dat in de Nederduitse provincie logica en filosofie
wel scherp onderscheiden en gescheiden vakken waren, maar behoudens feitelijke, geen organisatorische uitzonderingen in het begin, over het algemeen
naast elkaar in hetzelfde studium gegeven werden, zelfs wanneer daar maar
één artesdocent door de provincie benoemd was. Voor de periode vanaf 1422
is dat ten aanzien van de belangrijkste studia ook te bewijzen39.
Te Keulen, sedert 1321 studium generale, moeten elk jaar beide vakken gedoceerd zijn, de natuurfilosofie door de informator primarius, de logica door de
informator secundarius (men denke aan de studia generalia voor logica én natuurfilosofie van 1294). Na 1515 vinden we ook, in plaats van de simpele aanduiding van twee Informatoren uitdrukkelijk een informator physicorum en een
informator logicorum met name genoemd of wel aangeduid met hun nieuwe
benaming van lector physicae en lector logicae. In de jaren dat er te Keulen
maar één informator is, moet hij de lessen van de filosofie én de logica, meer
nog dan anders, met de magister studentium gedeeld hebben. Mogelijkerwijze
hielp dan ook een filosofiestudent bij het logicaonderwijs. De studenten, die
het provinciaal kapittel voor Keulen aanwijst (in de provinciale acta vanaf
1422 na te gaan) zijn nagenoeg steeds zowel filosofie- als logicastudenten. Te
Trier zijn eveneens in de meeste gevallen, waarin de studenten duidelijk naar
hun vak onderscheiden worden, beide soorten studenten vertegenwoordigd.
Ook andere plaatsen als Brussel, Mechelen, Spiers en Geldern hebben soms
door het provinciaal kapittel aangewezen studenten voor logica én filosofie tegelijk in hun studium. We kunnen dat voor deze studia enkele decennia lang
in de vijftiende eeuw nagaan. Zelfs wanneer er aan een studium slechts één docent voor de artes door de provincie benoemd wordt, dan vinden we soms toch
zowel logica- als filosofiestudenten door het provinciaal kapittel voor die plaats
aangewezen b.v. te Spiers in 1437 en 1438 bij één magister studentium, te Geldern in 1433 en te Mechelen in 1458 bij één informator. Wanneer overigens
sommige studia door het provinciaal kapittel soms alleen maar filosofiestudenten krijgen toegewezen en andere een paar maal alleen maar logicastudenten,
hoeft dat nog niet te betekenen, dat de provinciaal of de verschillende kloosters
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van hun kant niet beide soorten studenten daarheen hebben kunnen sturen.
In zeer veel gevallen echter vinden we kortweg de benoeming van maar één
Informator en missen verder elk gegeven over studium en studenten. Het lijkt
me waarschijnlijk, dat hierbij normaliter logica en filosofie in één studium verenigd waren (al konden feitelijk wel eens alleen maar studenten voor de logica
of voor de filosofie aanwezig zijn) en wel om de volgende redenen:
1. Het reeds genoemde feit, dat de naam of de taak van de Informator niet
nader gespecificeerd wordt naar logica of filosofie, terwijl de provinciale acta
geen bepalingen bevatten omtrent de aard van het studium. Wanneer de studia
uitsluitend of voor logica of voor filosofie bestemd waren, diende dit toch op
de een of andere manier te worden aangegeven.
2. Het feitelijk bestaan van verschillende studia, waarin beide vakken naast
elkaar onderwezen werden. Dit is vast te stellen uit de studentenopgaven van
de benoemingslij sten.
3. Wanneer het soms kleine aantal studia, waar een docent voor de artes aanwezig is, nog verdeeld zou moeten worden over beide vakken, zouden er voor
beide vakken afzonderlijk beslist te weinig studia zijn in verhouding tot de
sterke ontwikkeling der studie, die we over de hele lijn kunnen vaststellen.
4. De aanwezigheid van maar één officieel benoemde docent hoeft geen moeilijkheid te vormen voor het onderwijs in twee vakken, want deze kon zich, zoals
gebruikelijk was in het middeleeuwse onderwijssysteem, laten assisteren door
een of twee van zijn knapste en verst gevorderde studenten, die de reeds verwerkte stof aan jongeren konden onderwijzen. In feite zijn boven al drie studia
voor logica en filosofie samen met één officieel benoemde docent genoemd
(Geldern 1433, Spiers 1437-1438, Mechelen 1458).
5. De opmerking: 'et est studium philosophicum in conventu' bij het convent
van Boppard in de benoemingslijst van 1449, zoals die te vinden is bij Milendunck 40 , is geen steekhoudend argument voor het bestaan van afzonderlijke
studia voor filosofie en logica. Bij vergelijking met de oorspronkelijke tekst van
de provinciale acta (dezelfde die Milendunck voor zich heeft gehad! 41 ) blijkt
deze opmerking niet authentiek, maar aficomstig van Milendunck zelf als conclusie uit het feit, dat de provincie zelf daar een filosofiestudent plaatste 42 .
6. In tegenstelling tot de organisatie bij de Dominikanen, b.v. in de Saksische
provincie, waar de studia zo verdeeld waren, dat elk klooster bij voorkeur een
40

FAC 47a, fol. 309v.
Milendunck heeft op FAC 6 eigenhandig geschreven en in zijn kroniek (FAC 47a, fol. 183r)
herhaald, dat reeds voor hem de acta van dejaren 1400-1421 uit dit boek gescheurd waren.
Milendunck heeft dus hetzelfde geschonden origineel als wij nu nog hebben, gebruikt voor
zijn werk.
42
Cf. FAC 6, fol. 9ІГ, 92r met FAC 47a, fol. 309v. In FAC 47d, fol. 47r schrijft Milendunck
studium publicum in plaats van studium philosophicum.
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apart studium had óf voor logica óf voor filosofie óf voor theologie43, is er in
de Nederduitse Karmelprovincie een duidelijke voorkeur te constateren om de
verschillende vakken op de belangrijkste plaatsen bijeen te brengen tot één studium onder één leiding met enkele onderafdelingen. Een combinatie van logica
en filosofie ligt dan wel zeer voor de hand, te meer daar deze vakken ook aan
de universiteit in dezelfde faculteit onderwezen werden.
Uitgaande nu van de veronderstelling, dat over het algemeen logica en filosofie
in één studium samengegeven werden, kan men zich toch afvragen, of al deze
studia voor de artes gelijk of beter gezegd gelijkwaardig waren. Er zal inderdaad verschil geweest zijn, niet in soort maar in kwaliteit. Zoals gezegd immers
kon een alleenstaande docent eventueel hulp krijgen van een van zijn begaafdste
en verst gevorderde studenten. Door echter zelf verschillende competente docenten aan een studium te benoemen kon de provincie zorgen, dat elk vak of
onderdeel de volle aandacht kreeg, zodat een onderricht op hoog niveau gewaarborgd was. Zo kan men te Keulen regelmatig drie docenten voor de artes
aantreffen, soms zelfs nog meer b.v. een magister studentium en drie Informatoren respectievelijk voor fysica, logica en grammatica, waarbij dan soms nog
de cursor of iemand anders de moraalfilosofie voor zijn rekening nam 44 . Te
Keulen en te Leuven en na 1472 waarschijnlijk ook te Trier was er contact met
de universitaire studie 45 .
Het selecte aantal studenten, dat het provinciaal kapittel zelf voor logica en
filosofie aanwees, werd, voorzover dat binnen de provincie bleef, vooral geplaatst te Keulen en Trier en later ook te Leuven; verder niet zonder meer op
álle plaatsen, waar men artes kon studeren, maar - althans in het tweede en
derde kwartaal van de vijftiende eeuw, waarvoor we nadere gegevens hebben jaarlijks aan een of twee van de volgende studia: Brussel, Mechelen, Geldern,
Spiers, Haarlem, Straatsburg, Kassei en Kreuznach.
We hebben in deze paragraaf wel moeten spreken van aparte studia voor logica
en filosofie samen, inzover lang niet elk klooster een dergelijke formele opleiding herbergde; maar in het convent waar zo'n studium aanwezig was, was het
met uitzondering wellicht van de beginperiode, toen sommige conventen als
enige docent een Informator hadden, steeds ten nauwste verbonden met het
theologisch studium in die zin, dat alle studie in het convent verliep onder leiding van de hoogste docent, de magister regens of lector46. De eenheid van stu43

LÖHR, Die Kapitel der Provinz Saxonia, 37*.
Zie hoofdstuk VI p. 173.
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Zie de laatste paragraaf van dit hoofdstuk: de studia te Keulen, Trier en Leuven.
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De eenheid van studium blijkt b.v. ook uit een bepaling als deze, gegeven voor het studium
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dium komt ook naar voren in enkele bepalingen over het sturen van studenten
naar een bepaald studium, waar theologie én artes onderwezen werden, zonder
dat gezegd wordt voor welk vak men studenten kon sturen. Deze bepalingen
zullen mét de kwestie of, afgezien van de beperkte groep die door het provinciaal kapittel zelf aangewezen werd, de provinciaal dan wel de kloosters de kandidaten uitkozen en een studium voor hen uitzochten, verderop nog behandeld
worden 47 .

DE STUDIA VOOR THEOLOGIE

Ofschoon wij uit de dertiende eeuw over het theologisch onderricht in de Nederduitse provincie geen berichten hebben, mogen wij toch aannemen, dat er
minstens vanaf 1281 enige opleiding van behoorlijk niveau door eigen mensen
van de provincie aanwezig geweest moet zijn. Degenen immers, die door de
provincie krachtens een voorschrift van de constituties van 1281 en in 1294
successievelijk naar Parijs gezonden werden om aan het studium generale bij
de universiteit aldaar opgeleid te worden tot lector in de theologie, moeten toch
na hun terugkeer in de provincie, voorzover ze niet direct door belangrijke bestuursfuncties in beslag genomen werden, in het onderwijs hun taak gevonden
hebben. Met een gering aantal docenten kon men toch een vrij groot publiek
bereiken, omdat in het begin de studia voor de theologie, evenals die voor logica en filosofie, veel minder dan later vast verbonden blijken te zijn aan een
bepaalde plaats. Het eerste bericht over de werkzaamheid van lectoren in de
provincie is evenals bij de Informatoren aflcomstig uit de financiële notities van
het provinciaal kapittel van Haarlem in 1312. We leren daaruit niet alleen, dat
er twee lectoren in de theologie in de provincie werkzaam waren, maar ook dat
dit gebeurde krachtens een voorschrift van het generaal kapittel van Genua,
dat driejaar eerder, in 1309, gehouden was4". Hun standplaats is uit de context
niet op te maken. Hetzelfde kapittel regelt nog enkele lopende zaken uit het
jaar daarvóór en maakt zo voor het jaar 1311 melding van een taxa van 100
grossi voor een lector te Trier, terwijl frater Engelbertus, die daarbij in één
adem genoemd wordt zonder dat zijn verblijfplaats ter sprake komt, waarschijnlijk de andere lector is, omdat hij eenzelfde bedrag ontvangt ^9 en bovendien in
1315 als lector te Mechelen vermeld wordt 50 . In het zuiden van de provincie
de te behandelen boeken door de rector studii toegewezen (A. DECKERT, Die Oberdeutsche
Provinz der Karmeüten nach den Akten ihrer Kapitel von 1421 bis 1529, Rom 1961, 85,255, 309).
47
Zie p. 109 sq.
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FAC 47a, fol. 40v: рго . кар. 1312: 'Item duobus lectoribus in Theologia intra provinciam
legentibus secundum constitutionem capituli Januensis, cuilibet in anno C.grossos Turonenses'.
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Ibid., fol. 46r.
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doceert in 1314 Fridericus van Bamberg zowel theologie als filosofie51, vermoedelijk te Bamberg zelf. De herenigde Duitse provincie telde in deze jaren
bij deze twee lectoren 25 conventen.
In 1315 waren er al vier lectoren in de theologie werkzaam in de provincie.
Drie van hen zijn met naam en standplaats bekend, omdat ze tevens als definitor vermeld worden: Engelbertus was lector te Mechelen, Daniël te Keulen
en Fridericus te Bamberg 52 . In 1316 waren er drie lectoren; de vierde lector van
1315,de Keulse lector Daniël a Wichterig, was in 1316 provinciaal geworden53.
Na de nieuwe verdeling van de provincie Alemania in 1318 vinden we voor
Nederduitsland met vijftien kloosters in 1319 minstens vier lectoren, resp. te
Keulen, Brussel, Mainz en Trier blijkens de simpele financiële aantekening:
'Pro lectoribus Coloniae, Bruxellae, Moguntiae, Treveris etc.' 54 .
Voor de tijd na 1320 kunnen we ook voor de theologiedocenten te rade gaan
bij de jaarlijkse benoemingslij sten van de provinciale kapittels 55 .
Wanneer we een ogenblik afzien van de verschillende bezetting, welke de theologische studia krijgen en vooreerst alleen letten op de aanwezigheid van tenminste één lector in de theologie, kunnen we in grote trekken de volgende ontwikkeling vaststellen.
In 1320 waren er lectoren te Keulen, Brussel en Trier op een aantal van 15
kloosters. Na het herstel van de ene Duitse provincie in 1327 waren er 28 kloosters, waaronder 11 die een lector kregen toegewezen. In 1347, één jaar vóór de
definitieve verdeling, telde de provincie Alemania 34 kloosters, waarvan er
slechts 7 een studium voor theologie hadden (alle 7 in het Nederduitse gedeelte).
Sedert 1348 ging de groei van Nederduitsland gestaag verder:
1348 19 kloosters; fragmentarische benoemingslijst geeft slechts 3 theologica
1361 21 kloosters, waarvan 13 met een studium voor theologie
1392 24 kloosters, waarvan 18 met een studium voor theologie
1422 24 kloosters, waarvan 20 met een studium voor theologie
1456 28 kloosters, waarvan 25 met een studium voor theologie 56
1475 33 kloosters, waarvan 26 met een studium voor theologie
plus
1500 34 kloosters, waarvan 30 met een studium voor theologie / collegete
1525 35 kloosters, waarvan 25 met een studium voor theologie
Leuven
1550 29 kloosters, waarvan 20 met een studium voor theologie57
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We zien uit deze gegevens, dat op de duur verreweg de meeste kloosters een
eigen opleiding in de theologie hadden. De uitzonderingen golden toen alleen
de kleinste huizen, maar ook deze conventen kregen af en toe nog een lector
of een cursor. Pas de moeilijkheden van de Reformatie brengen een teruggang
van het onderwijs in de provincie.
Toch waren al deze theologische scholen niet gelijk. Aanvankelijk waren er
slechts enkele theologica in de provincie, ieder met één lector, die te Parijs was
opgeleid. In de andere kloosters werd hoogstwaarschijnlijk wel enig theologisch
onderricht voor de praktijk gegeven, maar niet 'publice', niet door iemand die
officieel bevoegd was, doch die alleen onderwees ten behoeve van preek, sacramentele bediening en religieuze vorming. De studia met een officiële lector
waren bedoeld voor allen, die krachtens aanleg en opdracht voor een degelijke
theologische vorming in aanmerking kwamen; deze studia wisselden eventueel
van klooster en docenten, naargelang omstandigheden van plaats en studentenaantal dit wenselijk maakten. Toch was er een duidelijke voorkeur voor bepaalde plaatsen. Waar eenmaal een lector was benoemd, was vaak voortdurend
een lector aanwezig of kwam er gemakkelijk weer een terug.
Keulen, Brussel en Trier hebben vanaf 1318/19 onafgebroken een theologicum.
Het klooster van Keulen, sinds 1321 studium generale, had als zodanig sinds
1324 per se een filosofische en theologische afdeling en een studentengemeenschap van internationale samenstelling58.
In deze jaren komt er evenwel differentiatie in de theologische studia. Bij de
Dominikanen kende men sedert het begin van de veertiende eeuw studia bibliae
et sententiarum, waar meer dan in de gewone studia theologica wetenschappelijk
en gespecificeerd onderwijs werd gegeven in de bijbel en de libri sententiarum S9 .
Studia met een dergelijke opzet vinden we ook vanaf de twintiger jaren der
veertiende eeuw in de Nederduitse provincie van de Karmelieten. Sedert 1323
treffen we te Keulen twee theologiedocenten aan, een lector principalis en een
lector secundus. In plaats van laatstgenoemde vinden we voorlopig váák, later
stééds een lector sententiarum. Het gaat hier blijkens de aanvankelijke, regelmatige afwisseling van namen om eenzelfde docent. De lector principalis doceerde
de bijbel, de lector sententiarum gaf als tweede docent een aparte cursus over
de Libri Sententiarum van Petrus Lombardus.
Vanaf 1329 had ook het studium van Brussel, en vanaf 1335 eveneens het studium van Trier, bijna onafgebroken zijn lector secundus of lector sententiarum.
Naast deze drie belangrijke studia, die in de veertiende eeuw ook alle beschikbare magistri en baccalaurei van de Parijse universiteit kregen toegewezen, waren
er later in dezelfde eeuw soms nog een of twee studia mèèr met een lector princi58
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palis en een lector sententiarum, o.a. in Mainz en Straatsburg. Ook zien we in
de tweede helft van de vijftiende eeuw bij de officiële benoemingen in toenemende mate de cursor verschijnen, aanvankelijk slechts op plaatsen, waar geen
lector sententiarum aanwezig was. Hij had onder leiding van de lector een eenvoudige bijbelcursus te geven om de studenten met tekst en inhoud van de
Schrift vertrouwd te maken.
Zoals gezegd kenden de studia voor theologie in de provincie aanvankelijk allemaal slechts één lector. Geleidelijk werd in steeds meer kloosters een officiële
lector aangesteld. Door hun groeiend aantal echter en door de benoeming van
onderlectoren in de belangrijkste studia moeten de huizen met maar één lector
gaandeweg een louter plaatselijke betekenis gekregen hebben. Hoe en wanneer
een scheidslijn tussen deze studia valt, is evenwel onmogelijk te zeggen.
De vraag naar de studia voor de lectoraatsopleiding in de theologie gedurende
de veertiende eeuw is een kwestie, die niet los van de bespreking van de studia
generalia en van de bijzondere plaats van het Parij se studium generale hier
afzonderlijk kan behandeld worden. We zullen dit in het volgende hoofdstuk
onderzoeken. Vooruitlopend op de conclusie kan nu reeds worden gezegd, dat
ondanks velerlei bezwaren men moeilijk kan ontkomen aan de opvatting, dat
minstens tot 1385 de lectoraatsopleiding geconcentreerd was te Parijs en dat in
de Nederduitse provincie zelf deze opleiding pas tot stand kwam, toen het Keulse
studium generale in 1391 met de Keulse universiteit verbonden werd.
De verdere ontwikkeling van de organisatie van de theologische studie sedert
het einde van de veertiende eeuw wordt vooral gekenmerkt door drie belangrijke feiten:
1. de incorporatie van het studium generale in dejonge Keulseuniversiteitin 1391 ;
2. de komst van de lectoraatsopleiding binnen de provincie, vooral te Keulen,
ongetwijfeld een gevolg van punt 1, omdat de nieuwe universiteit gesticht was
naar het voorbeeld en met de privileges van de universiteit van Parijs, waaraan
de lectoraatsopleiding aanvankelijk uitsluitend gevestigd was;
3. de stichting van het college aan de universiteit van Leuven in 1455, waardoor
ook de studia van de Brabantse kloosters aan invloed wonnen.
Door de incorporatie van het Keulse studium verkreeg de Nederduitse studieorganisatie niet alleen voor het behalen van de universitaire graden, maar ook
voor de lectoraatsopleiding en zelfs voor de gewone theologische en filosofische
studie direct contact met de colleges, disputen en examens van de universitaire
wereld binnen de grenzen van de eigen provincie. Hierdoor werd Keulen eerst
recht het ware centrum van de studie in de provincie. Later zal het college te
Leuven, zij het op bescheidener schaal, eenzelfde functie gaan uitoefenen60.
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Het tot stand komen van de lectoraatsopleiding in de Nederduitse provincie zelf
kunnen we niet nagaan in constituerende bepalingen en voorzieningen, maar
op een gegeven moment kunnen we de aanwezigheid van die opleiding binnen
de provincie slechts feitelijk vaststellen.
Na een periode van ruim een kwart eeuw (1393-1421), waarvan de provinciale
acta helaas verloren zijn gegaan, verschaffen ons de volgende acta wat meer gegevens dan vroeger, met name over het verloop van de studie zelf en gedurende
enkele decennia (voor Keulen, Trier en Leuven zelfs veel langer) ook over de
plaatsing van studenten door het provinciaal definitorium aan bepaalde studia
binnen de provincie61. Daaruit kunnen we weer onze conclusies trekken ten
aanzien van deze studia. In de vijftiende eeuw zien we een geleidelijke groei van
het aantal docenten, niet alleen door een toename van het aantal kloosters, waar
voortaan een lector werkzaam was, maar vooral doordat de uitbreiding van de
provincie een grotere groep van belangrijkere studia met verschillende docenten
noodzakelijk maakte, terwijl de lectoraatsopleiding in de provincie de inzet van
aankomende docenten, voor wie enkele jaren 'stage' vaak in het normale verloop van hun studie lag, vergemakkelijkte. Voortaan heeft ruim eenderde tot
de helft van het totaal aantal kloosters naast een of twee hoofddocenten één,
later soms zelfs meerdere lectores sententiarum en een cursor. Van de overige
kloosters hebben de meeste toch nog een lector of een enkele keer tenminste
een cursor. Er zijn jaren dat slechts één of twee kloosters zonder lector zijn.
Men ontkomt evenwel niet aan de indruk, dat in deze geëvolueerde situatie alle
huizen met niet meer dan één lector slechts plaatselijke betekenis hebben, waar
meer praktische dan wetenschappelijke vorming gegeven wordt.
De belangrijkste theologische studia uit de veertiende eeuw te Keulen, Brussel
en Trier behouden hun plaats in het verdere verloop van de Middeleeuwen,
waarbij zich dan mettertijd enkele andere, gedurende langere of kortere tijd
belangrijke, studia voegen.
Het studium van Keulen steekt ver boven de andere uit. Het heeft verreweg de
meeste docenten en studenten, onder wie een stijgend aantal door het provinciaal
definitorium zelf aangewezen. De staf van docenten (die der artes meegerekend)
bestond daar nu veelal uit een magister regens, een lector principalis, een lector
sententiarum, soms een cursor en verder uit een magister studentium en een of
twee, in de zestiende eeuw soms drie, Informatoren62.
Het studium van Trier bezet van ± 1384 tot het midden van de vijftiende eeuw
zeker de tweede plaats, het blijft ook daarna belangrijk en beleeft in de zestiende
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eeuw na jaren van inzinking enkele opvallende restauraties. Het heeft een vrij
vaste groep docenten, meestal een lector principalis (soms magister regens), een
lector sententiarum en/of cursor en dan nog een magister studentium en Informator.
Naast het Trierse studium komen de studia van Mechelen en Brussel sterk naar
voren en al gauw, namelijk Mechelen vanaf ± 1430 en Brussel vanaf 1445, vertonen deze studia zelfs een veel opvallender bezetting van docenten voor de
theologie, van drie tot vijf man sterk, onder wie zeer dikwijls een magister regens. Overigens hebben deze studia ook wel eens een vrij eenvoudige bezetting.
Te Leuven werd in 1455 in een termijnhuis van het klooster van Tienen een
college (geen klooster) gesticht, dat in 1461 bij de universiteit ter plaatse geïncorporeerd werd. De studenten studeerden tot 1527 bijna steeds onder leiding
van een eigen magister uit de orde, daarna trad vele malen een licentiatus of
baccalaureus als regens van het studium op.
Aan de vijf juist genoemde studia te Keulen, Trier, Brussel, Mechelen en Leuven kunnen we in de vijftiende en zestiende eeuw ook een opleiding voor het
lectoraat vaststellen, omdat aan deze studia studenten pro forma lectoratus
geplaatst worden en wel zonder leeropdracht als lager docent; ze zijn er dus
werkelijk alleen voor hun lectoraatsstudie. We kunnen de plaatsing van deze
studenten regelmatig nagaan bij het studium van Keulen; bij de studia van
Trier, Brussel en Mechelen maar op bepaalde tijden ; we hebben evenwel slechts
zeer beperkte gegevens over studenten en studieopdracht.
In Leuven, waar we ook soms studenten pro forma lectoratus vinden, moet de
mogelijkheid tot deze opleiding wel steeds aanwezig geweest zijn. Naar de
mogelijkheid tot lectoraatsstudie aan vele andere, bij tijden zeer belangrijke
studia (gezien het aantal en de kwaliteit der docenten) kunnen we slechts gissen.
Dat aan veel studia sommige lagere theologiedocenten, zoals lectores sententiarum en cursores, een van hun opleidingsjaren voor het lectoraat moeten voltooien (b.v. in 1423 te Düren: 'Tilmannus de Geldria cursor et stabit pro secundo anno lectoratus'), hoeft nog niet te betekenen, dat ter plaatse een lectoraatsstudium was, al willen we deze mogelijkheid niet uitsluiten. Hun verblijf
daar kan alleen omwille van het te geven onderwijs geweest zijn, waarbij zij
evenwel onderwijl hun lectoraatsstudie moesten voortzetten. Het is dan ook
gebruikelijk, dat zij na afloop van het jaar bij een apart aangewezen examinator
te Keulen, Leuven of elders hun examen afleggen63.
Buiten de vijf reeds genoemde en belangrijkste studia voor de theologie kunnen we, gelet op het aantal en de kwaliteit (universitaire graden) der docenten,
nog op andere plaatsen gewichtige theologica vaststellen in de vijftiende en
" Zie p. 193.
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zestiende eeuw. Hier moeten enkele oude conventen genoemd worden, die met
tussenpozen elkens weer één of enkele jaren een opvallend team docenten krijgen toegewezen, maar die vooral gedurende enige langere perioden een rol van
betekenis gespeeld moeten hebben. Het convent van Frankfurt, het mooiste
en een van de grootste kloosters van de Nederduitse provincie, dat over het
algemeen al goed voor de dag komt bij de docentenbenoemingen, heeft verscheiden jaren aan een stuk een zeer goede bezetting, vooral in de perioden van
1431-1439 en 1471-1508.
Het klooster van Aken, dat sedert het midden van de vijftiende eeuw onder de
studia meermalen sterk de aandacht trekt door zijn docenten, is in de jaren
1478-1489 en 1503-1528 continu tot de voornaamste studia te rekenen.
Het studium van Geldern komt in de vijftiende eeuw verschillende malen ook
bij de theologie boven de middelmaat uit, maar heeft vooral in de eerste helft
van de zestiende eeuw bijna zonder onderbreking een opvallend sterk docententeam, waarop we aanstonds even terug moeten komen. Het klooster had destijds ondanks de moeilijke tijden een zeer goede personele bezetting en kon zelfs de
provinciaal mensen afstaan voor de restauratie van teruggewonnen kloosters 64 .
Naast deze oude kloosters komen twee nieuwe conventen een vrij late, maar gewichtige rol spelen bij de theologische studie in de Nederduitse provincie.
Het klooster van Utrecht, gesticht in 1469, werd op het provinciaal kapittel
van 1477 te Aken aangewezen als het voornaamste studium theologicum voor
Holland en Friesland 65 . Studie, observantie en financiën schijnen gedurende
enkele jaren na 1480 nogal geleden te hebben vanwege de politieke verwikkelingen in de stad 66 , doch het belang van het studium werd hierdoor niet blijvend
geschaad.
Vanaf het begin van de zestiende eeuw moet ook het convent van Antwerpen,
gesticht in 1494, onder de dan belangrijke studia voor de theologie geteld worden wegens het flinke aantal theologiedocenten, veelal drie tot vijf, onder wie
een magister regens.
Bij de tot nu genoemde studia voor de theologie, met uitzondering van Trier
en Leuven, zien we in de loop van de zestiende eeuw soms zo'n grote toename
van docenten, dat ze, behalve te Keulen, onmogelijk allemaal een behoorlijk
aandeel aan het onderwijs gehad kunnen hebben. De meest typische voorbeelden geven de studia van Utrecht en Geldern. Utrecht heeft b.v. vanaf 1515
regelmatig, eerst onder leiding van een magister regens, later van een baccalaureus lector principalis, vijf tot zes docenten, die het ene jaar allen als lectoren,
«
*5
"
in

FAC 47b, fol. 236v.
(NORBERTUS A S. JULIANA), Batavia desolata Carmelitana, ed. G. WESSELS in AOC, VIII 543.
FAC 47a, fol. 449v; cf. V. ROEFS, Aantekeningen over het Carmelietenklooster te Utrecht,
Carmel, II (1949-50) 26-27.
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het andere jaar als lectores sententiarum aangegeven worden; soms is een van
hen cursor. Geldern heeft aanvankelijk meer variatie, maar komt in de jaren
1543-1549 zelfs van zeven tot tien docenten, 'omnes Sacrae Theologiae Lec
67
tores' .
Wanneer het aantal docenten niet al te hoog is, kunnen zij in belangrijke studia
elkaar zeer goed aangevuld en afgewisseld hebben, vooral wanneer het om lec
tores sententiarum en cursores gaat, die in het kader van hun eigen lectoraats
68
opleiding les gaven. Dit is b.v. kennelijk het geval te Brussel in 1519 . Een
andere mogelijkheid lijkt me, vooral als we een groot aantal lectoren van gelijke
rang aantreffen, de volgende. Er is een toenemende tendens lectoren in hun ei
gen convent van intrede en affiliatie te laten. Als het aantal lectoren de grens van
het waarschijnlijke overschrijdt, zoals te Utrecht en Geldern, zijn misschien naast
de actieve docenten ook de lectores vacantes, b.v. in verband met hun preekactiviteit als terminanus 6 9 , en de lectores emeriti nog met de 'titel' van lector erbij ge
noemd 7 0 , hetgeen vroeger niet geoorloofd was 7 1 . Er blijft bij deze veronder
stelling de moeilijkheid, dat we die terminarii slechts bij enkele conventen op
een dergelijke manier aantreffen, terwijl toch alle kloosters verschillende ter
minarii hadden, onder wie zeker oud-lectoren.
Tenslotte zijn er buiten de genoemde en het meest op de voorgrond tredende
studia, die steeds of gedurende lange tijd een stabiele functie in de provinciale
organisatie vervullen, nog verschillende conventen in de vijftiende en zestiende
eeuw, die zo nu en dan met een zeer goed stel theologiedocenten voor de dag
komen om dan weer vrij plotseling op een kwantitatief en kwalitatief veel ge
ringere bezetting terug te vallen. Zulke conventen zijn vooral Boppard, Haar
lem, Schoonhoven, Straatsburg, Tienen, Spiers, Kreuznach en Mainz.
67

FAC 47b, fol. 250r.
FAC 47b, fol. 76v : prov. кар. 1519, benoeming voor Brussel : 'Lectores Sententiarum Martinus Hechtet, Petrus de Sconhovia, Cornelius de Rode et Julianus, quorum duo ultimi dis
ponent se ad respondendum in Theologia tempore proximi provincialis capituh, aut in Lovamo'.
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De terminarli zamelden binnen de grenzen van hun termijn aalmoezen en vaste bijdragen
in en hadden daarbij een belangrijke taak als rondtrekkend predikant.
70
Een aanwijzing m deze richting vinden wij bij de benoemingen voor Keulen, waar in 1528
naast zeven gespecificeerde docenten nog genoemd worden. 'Lector et terminanus m Essendia
Theodericus Ham. Lector et terminanus m Nussia Nicolaus Moereken' (FAC 47b, fol. 442v).
Milendunck, die in FAC 47b een aantal jaren tweemaal behandelt, geeft elders in dit werk
genoemde aanstelling in een redactie, welke duidelijk op lectores vacantes wijst: 'Terminanus
in Essendia Theodericus Ham. In Nussia Nicolaus Morckyin, ambo Sacrae Theologiae Lec
tores' (ibid., fol. 108r). Vermoedelijk is de eerst gegeven redactie de originele.
71
MHC, 156: gen. kap. 1345: 'Item ordinamus quod nullus frater Lector vocetur sivc nominetur, licet alias lector fuerit vel theologiam legerit, nee habeat ahum locum in choro, ca
pitulo et refectorio, nisi secundum antiquitatem religionis et nisi ordinatus fuerit per suum
capitulum provinciale seu capitulum generale vel per pnorem generalem vel per suum provincialem ad legendum in aliquo conventu'.
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We moeten dan ook de organisatie van het onderwijs niet te star opvatten.
Behalve dat we hierboven enkele studia hebben kunnen aanwijzen (te Keulen,
Trier, Mechelen, Brussel en Leuven) waar door het provinciaal definitorium de
elite der theologiestudenten geplaatst werd, en waar we een lectoraatsopleiding
hebben kunnen vaststellen (bij gebrek aan gegevens kan ons deze opleiding
later elders wel ontgaan zijn), hebben we bij het groeiend aantal docenten sedert
het begin van de vijftiende eeuw in verschillende studia toch geen deugdelijk
criterium ter onderscheiding van provinciale, regionale of locale studia. Zelfs
bij de studia voor logica en filosofie, die toch maar beperkt in aantal waren, is
de situatie niet duidelijk. De volgende kritische beschouwing betreft dan ook
alle studia in de Nederduitse provincie.

DE VERBONDENHEID DER STUDIA; DE BENOEMING EN VERDELING VAN
DOCENTEN EN STUDENTEN

Rondom enkele stabiele studia vormt heel de organisatie van het onderwijs in
de Nederduitse provincie, waarbij artes en theologie nauw samengaan, een beweeglijke eenheid. Zoals in het begin een studium nog al eens van plaats verwisselde, zo worden later, vooral na 1400, al zijn dan bijna overal lectoren en
op verschillende plaatsen Informatoren, sommige studia van het ene jaar op het
andere uitgebreid of ingekrompen naargelang de omstandigheden dit eisen. De
docenten werden op last van de provincie opgeleid72 en aangesteld en waren
in principe benoembaar aan elk studium. Daarbij wisselden zij zeer dikwijls,
soms zelfs jaarlijks, van standplaats. Als typerend voorbeeld van deze veelvuldige wisseling, vooral in het begin van de docentenloopbaan, kan hier dienen
Matthias de Wetzflaria, conventualis van het klooster te Mainz. Zijn curriculum
vitae, voorzover bekend, is als volgt: 1422 Informator secundus te Keulen, 1423
Informator te Trier, 1424 cursor te Spiers, 1425 cursor te Mainz, 1426 cursor
en magister studentium te Trier en studerend pro primo anno lectoratus, 1427
magister studentium te Keulen en studerend pro tertio anno lectoratus, 1428
lector te Mainz, 1429 lector sententiarum te Boppard, 1431 lector sententiarum
te Trier, 1432 lector te Mainz, 1433 lector principalis te Trier, 1434 idem, 1435
lector principalis te Mainz, 1436 lector sententiarum te Keulen, 1437 prior en
lector te Straatsburg, 1438 baccalaureus biblicus aan de universiteit van Keulen,
1441 prior en lector principalis te Mainz, 1442 eerste definitor op het provinciaal kapittel te Tienen en socius van de provinciaal, 1443 lector principalis te
Keulen, 1444 licentiatus aan de universiteit van Keulen, 1445 prior en licentia-

•^ De studentes pro gradibus werden jaarlijks op het provinciaal kapittel voor de verschillende
studia aangewezen.
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tus regens te Trier, 1446 gepromoveerd tot doctor in de theologie te Keulen,
1447 prior en magister regens te Straatsburg, derde definitor,... 1456 en 1457
regens te Trier, 1458 prior en magister regens te Hirschhorn, opdracht tot her
vorming van het convent; hij blijft prior en regens te Hirschhorn tot zijn dood
73
in 1461 . Zo zijn er talloze andere voorbeelden te geven, waarbij alle studia
van de provincie aan deze toerbeurten der docenten hun deel hebben. Wel zien
we in de vijftiende eeuw heel langzaam een geneigdheid ontstaan de docenten
bij voorkeur te benoemen in de kloosters van hun eigen taalgebied of eigen
74
streek . Ook constateren we, ofschoon ook vroeger sommige docenten wel
eens gedurende langere tijd in eenzelfde studium bleven, een toenemende ten
dens magisters en lectoren langer op dezelfde standplaats te laten, vooral in
hun eigen convent van intrede. Het hervormingsstreven sedert het midden van
de vijftiende eeuw schijnt dit in de hand gewerkt te hebben, omdat sommige
docenten ook vaak een belangrijke rol gespeeld hebben bij het bestuur en de
hervorming van een klooster, en omdat men in een hervormde kloostergemeen
schap ongaarne invloedrijke figuren opnam, die niet volkomen achter de her
vorming stonden 7 5 . Hoewel het principe van onderlinge verwisseling van de
docenten niet wordt losgelaten, worden beide zo juist gesignaleerde tendensen
vrij sterk in de zestiende eeuw.
De nauwe verbondenheid der studia blijkt niet enkel aan de kant van de docen
ten, maar evenzeer aan de kant van de studenten. Afgezien namelijk van reeds
tijdens de eigen opleiding te geven onderricht op verschillende plaatsen, studeer
de men soms voor eenzelfde vak aan verschillende studia. Twee voorbeelden,
genomen uit talloos vele andere, en wel een voor de filosofie en een voor de
theologie, mogen dit verduidelijken: Theobald van Straatsburg was in 1431
student te Trier pro primo anno philosophiae, in 1432 te Keulen pro secundo
anno en in 1433 Informator (waarschijnlijk voor logica) in zijn eigen klooster
te Straatsburg, waar hij tevens zijn derdejaar filosofie moest maken 7 6 . Albertus
van Gusten studeerde in 1422 te Keulen theologie pro forma simplici 77 , in 1423
hetzelfde te Trier en in 1424 werd hij naar het studium generale te Bologna ge-
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Gegevens verzameld uit FAC 6 en FAC 47a.
Invloed van de verdeling van de provincie in vier nationes, daterend uit 1464 (zie p. 35),
is hierbij beslist niet merkbaar.
75
Behalve de eed, welke de kandidaat-lectoren sedert de hervorming van Jan Soreth moesten
afleggen, dat ze de hervorming niet zouden tegenwerken (zie p. 267), zijn er ook voorschriften
voor bepaalde personen bekend, dat ze zich in de hervormde kloosters moesten aanpassen,
b.v. te Geldern in 1471 : 'Lectores sententiarum fratres Gotfridus de Noviomago et Henricus
Nieman. Qui ex integro conformabunt se caeteris ibidem in regulari vita, alioquin ad eosdem
nolumus praesentem extendere promotionem' (FAC 47a, fol. 404r).
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FAC 6, fol. 29т, 32т, 37г.
77
Voor de simplex forma zie p. 189.
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zonden eveneens pro forma simplici; vervolgens zou hij daar op eigen kosten
driejaar pro forma lectoratus studeren 78 .
Toch zouden we ten aanzien van de studia en de studentenverdeling in de Nederduitse provincie wat meer willen weten. Dat er veel meer studenten waren
dan die, welke op het provinciaal kapittel aangewezen werden, is overduidelijk,
ook veel meer studenten, die voor hun opleiding naar elders gezonden moesten
worden, omdat het eigen klooster in die tijd geen studium had, terwijl andere
kloosters een relatief grote staf van docenten hadden, welke de bezetting van
een gewoon huisstudium, alleen voor eigen mensen, ver te boven ging. Stonden
alle studia in principe open voor alle studenten in de provincie, ook als zij daar
niet door het provinciaal definitorium geplaatst waren? Door wie werden zij
dan gestuurd? Kon de plaatselijke overheid de studenten uit eigen klooster
(niet pro gradibus) aanwijzen en, indien nodig of gewenst, elders een studium
voor hen uitzoeken of was dit de taak van de provinciaal? Bij het zoeken naar
antwoord op deze vragen stoten we op gegevens, welke in verschillende richting
wijzen. Naar reeds vermeld werd, benoemde het provinciaal definitorium jaarlijks de docenten. Hierdoor hebben we ín hoofdzaak de verschillende studia
kunnen vaststellen. Door dit definitorium werd verder een beperkt aantal studenten, waaruit naderhand de lectoren gerecruteerd werden, aan de belangrijkste studia binnen de provincie geplaatst. Het aanwijzen van studenten voor
de studia (generalia) buiten de provincie was volgens de constituties het uitsluitend recht van het hele provinciale kapittel 79 . In het begin werd soms alles
wat met de studie en studia binnen de provincie te maken had, aan de provinciaal overgelaten b.v. in 1316: 'Item ordinationem lectorum et studentium et
depositionem eorundem intra provinciam nostram committimus priori provinciali' 80 . Zelfs het sturen van studenten naar studia buiten de provincie werd
hem door het provinciaal kapittel soms toevertrouwd : 'Item committimus eidem
( = de provinciaal) quod possit ordinare de studentibus, mittendis eos infra provinciam vel extra' 8 ', aldus b.v. in 1353. Meermalen, vooral na de beginperiode,
waren het speciaal aanvullende regelingen en benoemingen, welke aan de provinciaal werden overgelaten, dikwijls geformuleerd als in 1427: 'Reliqua ordinatio
de studentibus committitur R.P.N, provinciali'82. Een zeer grote bevoegdheid
van de provinciaal spreekt uit een opdracht van 1516: 'Committimus R.M.
provinciali mutationem et ordinationem studentium et promotorum secundum
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FAC 6, fol. lv, 5r, 7v.
Zie voor de bewijsplaatsen noot 21 van hoofdstuk II, p. 38.
80
FAC 47a, fol. 48v.
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Ibid., fol. 83г.
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FAC 6, fol. 17v; voor andere bepalingen in deze richting zie noot 29 van dit hoofdstuk, p. 95.
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exigentiam conventuum et qualitatem personarum' . Uit deze bepalingen
blijkt wel, dat de activiteit van de provinciaal t.a.v. bedoelde studentenbenoemingen afhankelijk was van het provinciaal kapittel. De vraag is evenwel: over
welke studentenbenoemingen gaat het hier? Over de benoemingen van de stu
denten, die anders op het provinciaal kapittel hun studieopdracht en plaatsing
zouden ontvangen, of wordt de provinciaal hier de benoeming van alle studen
ten in de provincie opgedragen, en wel zo, dat hij deze opdracht ten aanzien
van allen ook strikt nodig had? Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk in eerste in
stantie om de studenten, voor wie anders het provinciaal kapittel zelf zijn be
schikkingen trof, dus hoofdzakelijk om de studentes pro gradibus. Voor dezen
had hij een machtiging nodig, terwijl de anderen vermoedelijk gewoon onder
zijn zorg vielen. Als hij immers steeds voor alle studenten door het kapittel ge
machtigd moest worden, is het zeer verwonderlijk, dat we maar af en toe be
palingen als hierboven vinden. Dat hij behoudens de beperkte en selecte groep,
welke het provinciaal kapittel onder eigen zorgen wilde houden, normaliter de
zorg voor de benoeming en verdeling van de gewone studenten had, ligt voor
de hand; want alleen dan is het minder vreemd, dat we in een periode van meer
dan twee en een halve eeuw zo weinig richtlijnen aantreffen voor het sturen en
uitwisselen van studenten tussen de kloosters onderling. De provinciaal kon
dan immers op eigen wijze, al weten wij niet hoe, zijn beschikkingen aan de
belanghebbenden bekend maken b.v. in brieven, welke de prioren na het kapit
tel mee naar huis kregen, of bij gelegenheid van de visitatie of anderszins 84 .
Lijkt dus de conclusie waarschijnlijk, dat de provinciaal de benoeming en plaat
sing van de gewone studenten regelde, van de andere kant zijn er ook een paar
verordeningen van de provinciale kapittels bekend, die wijzen op het bestaan
van aparte provinciale studiehuizen ten dienste van elk klooster en op enig
initiatief van de kloosters zelf tot het uitkiezen en sturen van studenten na het
midden van de vijftiende eeuw. Het convent van Haarlem, dat in 1464 vier do
centen kreeg voor theologie en filosofie (lector principalis, lector sententiarum,
magister studentium en informator), werd daarbij aangewezen als provinciaal
studiehuis, waar elk klooster twee studenten naar toe kon sturen; de prior van
Haarlem kon er eveneens geschikte kandidaten uit eigen klooster voor bestem
men 8 5 . Vanzelfsprekend zal niet elk klooster (33 in totaal) toen hierop hebben
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FAC 47b, fol. 65r.
Zo is er bijvoorbeeld in de acta van de provinciale kapittels buiten de benoeming van de
prioren, docenten en bepaalde studenten ook geen verplaatsing te vinden van andere klooster
lingen, welke ondanks de filiado soms toch wel plaats had.
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FAC 47a, fol. 361г: рго . кар. 1464: 'Et ordinatur studium in hoc conventu, ad quod po
tent quilibet conventus duos mittere studentes. Similiter prior ibidem poterit ordinare stu
dentes sui conventus fratres, quos ad hoc noverit aptos'.
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kunnen of willen ingaan, maar met een flink aantal studenten te Haarlem moet
toch wel rekening worden gehouden. Deze bestemming van het Haarlemse
klooster moet overeenkomstig de oude, veelvuldige verplaatsing van de studia
slechts voor korte tijd, zelfs maar voor dat studiejaar gegolden hebben, want
een jaar later valt het aantal docenten weer terug op een lector en een cursor,
in die tijd beslist te weinig voor een grote groep studenten, zoals die volgens
de bepaling van 1464 komen kon. Na 1470 zijn er weer een lector principalis
en een lector sententiarum. Van 1480 tot 1493 is er zelfs een magister regens.
Voor het studium in Brussel wordt in 1470 door het provinciaal kapittel bepaald, dat de hervormde kloosters studenten kunnen sturen die ze willen, mits
ze een passende bijdrage betalen aan het Brusselse convent 86 . Een gelijke regeling is er in hetzelfde jaar, alsook in 1471, te vinden voor het college van Leuven 87 . In de provinciale acta van 1476 treffen we een bepaling aan, waarin aan
de magister regens te Leuven, destijds Joannes Beetz, de bevoegdheid gegeven
wordt uit de kloosters van de provincie vijf of zes studenten aan te nemen, die
de prioren daarheen willen sturen 88 . Deze bepaling wordt nog verschillende
malen, te weten in 1477, 1478, 1484 en in 1520, herhaald zonder dat hierbij een
nauwkeurig aantal studenten genoemd wordt 89 .
Al deze bepalingen duiden zonder twijfel op activiteit van de plaatselijke prioren
bij het aanwijzen en sturen van studenten, doch maken tevens duidelijk, dat dit
een activiteit was onder leiding van het provinciaal kapittel. Men kon toch
blijkbaar niet zonder meer overal en altijd studenten naar toe sturen. Waar zijn
evenwel, als er speciale provinciale studiehuizen waren in de trant van het studium te Haarlem in 1464 en te Brussel in 1470/71 en als de kloosters zeli regelmatig enige keus van eigen studenten hadden, de onvermijdelijke richtlijnen
voor de prioren in al die jaren vóór en ná de juist vermelde gevallen. Dit waren
toch aangelegenheden, die naar tijd en omstandigheden geregeld moesten worden en die men zou verwachten in de acta capitulorum provincialium. De hervormde conventen hadden sinds 1467 het privilege, dat niemand uit hun klooster naar welk studium dan ook gezonden mocht worden of, als hij reeds ergens
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FAC 47a, fol. 401r: prov. kap. 1470, na de aanwijzing van twee studenten voor het studium
van Brussel volgt: 'Et reformati conventus poterunt mittere fratres quos optaverint mittendos
cum moderamine tarnen sustinentiae conventus praefati'.
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FAC 47a, fol. 402v: prov. kap. 1470: 'Et possunt fratres ad studium apti ad praefatum ordinari collegium de conventibus reformatis provinciae, cum subsidio tarnen suorum conventuum vel amicorum eorundem'. Zo ook in 1471 (ibid., fol. 404v).
88
FAC 47a, fol. 423r: prov. кар. 1476: 'Regens in universitate R. M. Joannes Beetz, et praesidebit in collegio nostro ibidem. Cui conceditur et confirmatur authoritas et licentia recipiendi ex conventibus nostrae provinciae quinqué aut sex studentes in numero ad optionem
venerabilium priorum provinciae illuc mittere volentium' (met verbetering van illos in illuc,
cf. ibid., fol. 427r).
8
» 1477, 1478 en 1484 resp. in FAC 47a, fol. 427r, 429v en 454r; 1520 in FAC 47b, fol. 80v.
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Student was, bevorderd mocht worden, tenzij zijn communiteit het unaniem
goed vond of daarom werkelijk vroeg 90 . Hier kreeg dus de hele communiteit
een beslissende stem bij de benoeming van studenten uit het klooster, maar het
is uit de tekst niet duidelijk of het provinciaal kapittel (behalve zichzelf) de
provinciaal of de prior van het klooster of eventueel beiden een beperking wilde
opleggen bij het aanwijzen en bevorderen van studenten.
Toen tegen het einde van de vijftiende eeuw de Nederduitse provincie ten gevolge van epidemieën veel leden verloren had, droeg het provinciaal kapittel
van 1496 aan alle prioren en patres 91 op 'quatenus studeant educare bonos
iuvenes fratres, atque in moribus institutos ad studia ordinare' 92 . Ook in deze
bepaling schijnt het aanwijzen en het naar elders sturen van studenten te vallen
onder het initiatief en de verantwoordelijkheid van de prioren met hun raad.
Tenslotte moet hier nog genoemd worden een regeling voor het studium generale te Keulen uit de zestiende eeuw, die eigenlijk een heel andere achtergrond
heeft dan de kwestie, welke instantie de studenten uitkoos en stuurde; de bedoeling was namelijk de bezetting van het Keulse studium weer op peil te brengen. In 1528 werd voorgeschreven, dat elke prior één student naar Keulen
moest sturen 93 . In 1531 luidde de formulering van deze maatregel zó, dat elk
convent één student in Keulen te onderhouden had; dat het convent van Keulen, afgezien van de eigen conventuales, een studentental moest herbergen van
minstens dertig priesters en tien iuvenes, en wel promotos door het provinciaal
kapittel of de provinciaal. Een convent zonder geschikte eigen kandidaat, moest
de studentencontributie aan een student van een ander klooster geven; en wel,
als daar meerdere kandidaten waren, aan degene, 'cui R.M. provincialis iudicabit esse dandam' 94 . Wie is nu ná het provinciaal kapittel de normale instantie
90

FAC 47a, fol. 389r: prov. kap. 14Í7: '...instituimus quod nullus frater de conventu reformato ad studium quodcumque admittatur, aut si admissus sit, ex nunc ultra promoveatur,
nisi suus conventus, in quo titulum reformationis accepit, unanimi consensu pro eo stabit,
aut suppliciter eum promoveri desideret, sibique simul necessaria honesta dare promittat.'
91
De officianten en oudste leden van de kloosters.
92
FAC 47a, fol. 512r.
93
FAC47b,fol. 11 Or: prov. kap. 1528: 'Itemordinamus ut quilibet prior mitterehabeat unum
studentem ad universitatem Coloniensem, nisi per R.M. provincialem specialiter desuper fuerit dispensatum'.
94
Ibid., fol. 455r: prov. kap. 1531: 'Item ordinamus quod quilibet conventus manuteneat
unum studentem Coloniae, et Conventus Coloniensis teneatur tenere saltern triginta studentes
sacerdotes et decern iuvenes promotos per capitulum vel M. provincialem, exceptis eorum
conventualibus. Et si aliquis conventus studentem proprium non habuerit, teneatur dare portionem studenti alterius conventus, ubi essent plures, cui R.M. provincialis iudicabit esse dandam, et mittantur quattuor parisios indelate'. Ook het generaal kapittel van 1532 bepaalde,
dat elk convent binnen vier maand minstens één student op kosten van het convent naar een
of ander studium generale moest zenden (ACG, I 393). Als dit studium buiten de provincie
lag, moet die benoeming toch wel via het provinciaal kapittel gegaan zijn. - In 1553 maakte
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bij het aanwijzen en plaatsen van de studenten, de plaatselijke prior of de
provinciaal? Vermoedelijk heeft de beslissing of toestemming van de provinciaal in alle gevallen toch wel meegesproken. Maar als men alle bovenvermelde
gegevens over het sturen van studenten bijeen neemt, is een duidelijk omschreven conclusie ten aanzien van de algemene gang van zaken, welke aan alle gevonden gegevens recht Iaat wedervaren, nog niet te geven. Wel is duidelijk, dat
behalve het provinciaal kapittel alleen de provinciaal eventueel studenten pro
gradibus aanwees 95 .
DE STUDIA TE KEULEN, TRIER EN LEUVEN

Het studium generale te Keulen
Het Karmelietenklooster te Keulen werd vóór 1256 gesticht als eerste Karmelietenklooster in het Duitse Rijk. Gelegen in de voornaamste stad van het Duitse
Rijk werd het 't centrum en grootste klooster van de nog vóór 1266 opgerichte
Duitse provincie en later van de Nederduitse provincie.
Het studium generale voor logica en filosofie, dat volgens de constituties van
1294 in de Nederduitse provincie gevestigd moest zijn96 en dat - gesteld dat
het direct werd ingericht - vermoedelijk voorlopig geen vaste plaats gekend
heeft97, is wellicht al eens of meermalen in dit belangrijke klooster gevestigd
geweest. Wat hier ook van zij, in 1321 werd het convent van Keulen op het
generaal kapittel te Montpellier tezamen met de kloosters van Bologna en Londen aangewezen als studium generale, waar elke provincie studenten naar toe
kon sturen 98 . Hoewel wij al vóór 1324 te Keulen de aanwezigheid van theologiedocenten kunnen vaststellen, moest er in elk geval volgens de constituties
van 1324 aan elk studium generale zowel theologie als filosofie gegeven worden 99 . In 1326 staat voor het eerst een magister regens aan het hoofd van dit
provinciaal Eberhard Billick de prioren van Brussel, Tienen en Edmgen het verwijt, dat ze
een student uit hun klooster aan het studium te Keulen, die daar wegens een pestepidemie
was weggegaan, zonder htterae obedientiales, welke alleen de provinciaal kon geven, weer in
hun klooster hadden opgenomen (Fac 47b, fol. 586v; cf. Α. POSTINA, Der Karmelu Eberhard
Billick, Freiburg i.B. 1901, 125 en 211 (N.B., Postina geeft bij zijn bronvermelding de oude
foliering aan). Hieruit kan men nog geen conclusie t.a.v. de algemene situatie trekken, want
het gaat hier ongetwijfeld om studenten door het provinciaal kapittel of door de provinciaal
pro gradibus aangewezen.
95
De hervormde conventen kregen hierbij echter uiteindelijk een beperkende invloed; zie
noot 90 van dit hoofdstuk.
96
Const. 1294, in AOC, XVIII 135.
97
Uit de eerste schaarse berichten over de docenten in de provincie in het begin van de der
tiende eeuw komt zo'n studium generale te Keulen niet zo sterk naar voren. Cf. bijlage II.
98
ACG, I 22: gen. kap. 1321 : 'Item sunt ordinata studia genera]m Bononie, Colonie et Londonii ad quorum quodlibet mittant seu mittere possint provincie que voluerint'.
99
МНС, 56 η. 17; zie ook p. 144.
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Studium en sedert 1335 is dit zo goed als zonder uitzondering heel de verdere
Middeleeuwen het geval.
Van de ontwikkeling van klooster en studium is voor het einde van de veertiende
eeuw weinig bekend. In 1384 waren er in het klooster 98 personen, onder wie
65 priesters (vijf van buiten de provincie), 10 diakens, 10 clerici scholares,
100
11 novicen en 2 lekebroeders ; later, in 1431, waren er alleen al aan conven
101
tuales en studenten uit eigen provincie 92 personen , zodat er toentertijd met
de studenten van buiten de provincie zeker meer dan honderd religieuzen ver
bleven.
De stichting van de universiteit van Keulen is geen initiatief van de vier bedel
orden geweest, die ter plaatse belangrijke studia generalia hadden 1 0 2 . Wel heb
ben deze volgens de overlevering invloed gehad op de overwegingen van het
stadsbestuur, dat enkele leden van de bedelorden in 1388 als legaten afvaardigde
naar Urbanus VI om de pauselijke goedkeuring te krijgen 103 . Magister Joannes
Brammart, provinciaal van de Karmelieten en regens van het studium generale
in de Keulse Karmel, was een van hen 1 0 4 . Ook hebben de vier mendicantenorden aktief meegewerkt aan de opbouw van de theologische faculteit. Onder
de dertien theologieprofessoren, die na de plechtige opening van de universiteit
op 5 januari 1389 aan de theologische faculteit kwamen doceren, waren vijf
regulieren, van wie twee Karmelieten, namelijk de reeds genoemde magister
Joannes Brammart en magister Simon van Spiers 105 .
Ten einde de band tussen de universiteit en het studium generale der Karme
lieten zo nauw mogelijk aan te halen, kwamen op het feest van de Onbevlekte
Ontvangenis van Maria, 8 december 1391, de rector Henricus Wise en het be
stuur van de universiteit enerzijds, de generaal der Karmeliten, magister Joan
nes de Raude, de provinciaal magister Joannes Brammart, magister Simon van
Spiers, de prior en heel de communiteit van de Keulse Karmel anderzijds, in
de refter van het klooster na de middag bijeen om daar in een plechtige zitting
het studium generale bij de universiteit te incorporeren, zoals dat enkele maan
den tevoren met het studium van de Augustijnen gebeurd was 1 0 6 . Door deze
100
101
102

105
104

FAC 47a, fol. 133г.
Ibid., fol. 206v en FAC 41, p. 431.
H. K.EUSSEN, Die alte Universität Köln, Köln 1934, XIV.
Ibid., XIII.
В. XiBERTA, De scriptor ¡bus scholasticis saeculi XIV ex ordine Carmelitarum, Louvain 1931,

415.
105
XIBERTA, o.e., 416; FAC 47a, fol. 141v; volgens laatstgenoemd handschrift (met als voornaamste inhoud de acta provinciae ) was de provinciaal, magister Brammart, toen regens van
het Keulse studium generale en niet magister Simon van Spiers, zoals Xiberta uit het Speculum Carmelitanum van Daniel a Virgine Maria citeert.
106
FAC 47a, fol. 153r; F. VON BIANCO, Die alte Universität Köln und die spätem GelehrtenSchulen dieser Stadt, Köln 1855, 165.
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incorporatie werd het studium generale als een soort onderdeel van de universiteit erkend en werd de universiteit door de orde aanvaard als plaats, waar de
Karmelieten konden studeren en promoveren. Deze overeenkomst werd tezamen met de Keulse studieregeling voor de verwerving van het magisterium nog
eens goedgekeurd op het generaal kapittel te Frankfurt in 1393107.
Wegens de sterke eenheid van organisatie van het onderwijs in de provincie,
waarvan het studium generale van Keulen het middelpunt was, werd eigenlijk
heel de opleiding binnen de provincie min of meer aan de universiteit geaffilieerd. Iets dergelijks was zelfs uitdrukkelijk gesteld bij de incorporatie van het
studium generale der Augustijnen, dat bij de universiteit aansluiting verkreeg
als 'caput cum omnibus suis membris' in de provincie108.
Het is zeer moeilijk de precíese verhouding en de grens vast te stellen tussen
de universiteit en het geïncorporeerde studium generale van de Karmelieten.
Door de incorporatie verloor het studium niet zijn zelfstandigheid (de provincie zelf benoemde jaarlijks de docenten), maar het werd een soort para-universitaire instelling, die met behoud van een eigen cursus onder eigen docenten,
van wie de hoogste op een zeer zeldzame uitzondering na een eigen magister
regens van de Keulse universiteit was, tot verrijking van de eigen opleiding aansluiting bij het universitaire leven en onderwijs verkreeg.
Van een officiële, plechtige incorporatie der studia generalia van de Dominikanen en Franciskanen is niets bekend. In feite echter is blijkens de universitaire
statuten en blijkens de praktijk de verhouding van de vier bedelorden tot de
universiteit gelijk.
De leden van de vier bedelorden hoefden zich te Keulen niet te laten inschrijven
om aan het universitaire leven te kunnen deelnemen. Zij konden naast de opleiding in hun eigen studia toch andere colleges bijwonen en de actus scholastic! van de universiteit meemaken: de preken, de repetities en vooral de veelvuldige en voor de wetenschappelijke vorming uitermate belangrijke filosofische
en theologische disputen, welke binnen universitair verband gehouden werden 109 . Volgens een reglement voor het studium generale van de Karmelieten van 1532 was het bijwonen van de theologische disputen aan de universiteit
voor alle theologiestudenten verplicht110. Alleen wanneer de reguliere studenten bij verdere studie voor een theologische graad aan de universiteit onderricht
107

ACG, I 107-108. Volgens de studieregeling welke het generaal kapittel voor Keulen goedkeurde, moest de sententiarius in twee jaar de vier Sententieboeken behandelen, terwijl de
statuten van de Keulse theologische faculteit maar één jaar voor de vier boeken vroegen; cf.
BIANCO, o.e., Anlagen, V 39.
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Ibid., 164-165 en Anlagen, III 8.
FAC 47b, fol. 459r; zie bijlage III van deze studie, p. 348.
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hadden te geven, alsmede wanneer zij voor privaat gebruik de privileges van
de universiteit wilden genieten, moesten zij zich laten inschrijven111. Dat zij
daarbij echter zonder meer vrijgesteld waren van de betaling van het inschrijfgeld, zoals Keussen in zijn inleiding op de Keulse matrikels stelt, is in het algemeen al onjuist, maar in het bijzonder ten aanzien van de Karmelieten112.
De filosofische en theologische studie in de studia generalia der bedelorden
verliep zó, dat bij eventuele verdere studie voor de universitaire graden in de
theologie de laatste etappes voor het behalen van het magisterium, namelijk
het geven van onderricht als baccalaureus bibhcus en sententiarum, harmonisch
aansloten bij de in eigen studia ontvangen opleiding. De studenten van de bedelorden hadden hierbij enkele privileges. Voorwaarde namelijk voor het verkrijgen van een graad in de theologie was het bezit van het magisterium in de artes.
Van een promotie in de artes echter waren de regulieren te Keulen, evenals te
Parijs, uitgesloten113. Daar stond evenwel het privilege tegenover, dat zij met
hun eigenfilosofischevooropleiding, die grotendeels met de universitaire studie
in de artes overeenkwam, konden volstaan om de theologische graden te kunnen behalen114. De regulieren hadden verder, evenals te Parijs, het privilege,
dat zij na vijfjaar theologische studie, ook aan eigen studia, hun zelf te geven
bijbelcursus mochten beginnen; de anderen moesten daarvoor zes jaar college
gelopen hebben115. Te beginnen met deze cursus verliep de verdere opleiding
voor de promotie buiten het strikte kader van het studium generale, zelfs als
de cursus in het klooster zelf gegeven werd (de universiteit had praktisch nog
111
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H. KEUSSEN, Die Matrikel der Universität Köln 1389-1559, 3 din., Bonn 1928-1931, I 29:
'Die Angehörigen der Bettelorden waren von der Zahlungspflicht befreit'. In een voetnoot
illustreert Keussen dat met de voorbeelden van twee Dominikanen en twee Augustijnen en
gaat dan verder. 'Wahrend die Minonten anscheinend niemals zahlten., zahlte gelegentlich
ein Dominikaner... dem aber der Bedell die Gebuhr erliess, ein anderer Dominikaner...
zahlte dagegen nur die Gebuhr des Bedellen'. Een eenvoudige steekproef in de matrikels toont
evenwel aan, dat soms met alleen Dominikanen, maar ook Augustijnen en zelfs Franciskanen
bij gelegenheid wel degelijk inschrijvingsgeld betaald hebben, terwijl de Karmelieten, over wie
Keussen in dit verband zwijgt, dit zelfs meestal blijken gedaan te hebben. Bij 20 van de
31 Karmelieten, die Keussen aangeeft in zijn lijst van professoren in de theologie tussen 1389
en 1559, wordt m de matrikels aangegeven of ze al dan niet voor hun immatnculatie betaald
hebben Dan blijkt, dat van genoemde 20 Karmelieten er 17 betaald hebben. Het inschrijvingsgeld bedroeg in normale gevallen 7 albi: 3 voor de rector, 3 voor de universiteit en 1 voor de
pedel (ibid , I 29). Tweemaal wordt bij een Karmeliet genoteerd· 'solvit 4 albos', eenmaal
'solvit 6 albos', eenmaal ook vinden we de aantekening: 'luravit et solvit' met aan de rand:
'nichil deficit' (ibid., I 560, η. 7 en 8, 306, η 17)
113
Η KEUSSEN, Die alte Universität Köln, Köln 1934, 298; F. VON BIANCO, Die alte Universität Köln und die spatern Gelehrten-Schulen dieser Stadt, I. Theil, Köln, 1855, 127. Sedert
1492 werden te Keulen de religieuzen van de oude orden, afkomstig uit kloosters buiten Keulen, toegelaten, maar de mendicanten bleven uitgesloten.
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geen eigen gebouwen116), al zullen dan onder het gehoor der baccalaurei ook
wel studenten van dat studium generale gezeten hebben. Juist hier wordt het
uiterst moeilijk de grens tussen het studium generale en de universiteit vast te
stellen. Terwijl namelijk de magister regens van het studium generale als zodanig beschouwd wordt en optreedt als magister actu regens van de universiteit,
blijken ondanks de incorporatie van het Karmelstudium de te geven cursussen
voor een universitaire graad door de biblici en baccalaurei niet zonder meer
vervuld door een docentschap als cursor, lector sententiarum of lector aan het
studium generale. Wel werden beide soorten functies vaak gecombineerd,
doordat men twee verschillende cursussen gaf: één voor de universiteit en
één voor het studium generale. Voor de verhouding tussen het geïncorporeerde
studium generale en de universiteit is dit een belangrijke zaak, welke verdient
met een aantal benoemingen duidelijk aangetoond te worden. Men moet evenwel enigszins vertrouwd zijn met de uitdrukkingswijze van de acta van de provinciale kapittels om de benoemingen goed te verstaan en het onderscheid tussen het Karmelstudium en de universiteit goed te zien. Daarom een paar opmerkingen vooraf.
Alle benoemingen in de acta provinciae staan steeds in het futurum, zowel die
voor het direct aanvangende studiejaar als die, welke reeds voor een verder verwijderd studiejaar worden vastgesteld. Alle kandidaten voor een universitaire titel hadden te Keulen of elders in een studium van de provincie
korter of langer tijd de functie van cursor, lector sententiarum en lector vervuld, alvorens aan een universitaire stage te beginnen. Bij deze universitaire
stages gaf men als lid van een bedelorde op de vastgestelde tijd eerst een jaar
lang als biblicus cursorische colleges over de Bijbel117 en na een wachttijd van
een jaar doceerde men een jaar lang de Sententies118. Verder commentaar zal
bij de hierna volgende afzonderlijke benoemingen worden gegeven.
1426: 'Item fr. Petrus de Francfordia, dictus Spitznagel, leget Biblia hoc anno in
Colonia, et supplebit vices lectoris'119. Dit betekent, dat Petrus Spitznagel in
datzelfde jaar 1426 de Bijbel moet doceren aan de universiteit, maar ook moet
optreden als waarnemend lector aan het studium generale. Biblia legere wordt in
de acta provinciae alleen gebruikt om de functie van biblicus aan de universiteit
aan te duiden, meestal staat er dan ook nog in universitate bij. Vices supplere betekent een taak waarnemen, welke niet iemands eerste of eigenlijke taak is,
116
Ibid., 163-164. Alleen de facultas artium had sedert 1398 een eigen gebouw voor vergaderingen, colleges, examens, promoties enz., waarin ook de faculteitsbibliotheek gevestigd
was (KEUSSEN, Die alte Universität Köln, 303 sq.).
111
BIANCO, o.e., Anlagen, V 37-39.
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maar welke men erbij krijgt naast zijn hoofdfunctie120. In 1427 luidt de benoeming voor Petrus Spitznagel : 'leget Sententias anno proxime futuro et supplebit
vices lectoris sententiarum' 121 . Hier vergisse men zich niet. Alle benoemingen
staan zoals gezegd in het futurum (cf. het voorbeeld van 1426: 'leget Biblia
hoc anno'). De benoeming van 1427 houdt in, dat Petrus in 1428 de Sententies
zou doceren aan de universiteit en nu in 1427, tijdens zijn annus vacans aan
de universiteit tussen het lezen van de Bijbel en van de Sententies in, zou optreden als waarnemend lector sententiarum aan het studium generale. Als Petrus Spitznagel in 1428 sententiarius is aan de universiteit, is Godfried van Loe
lector sententiarum aan het studium generale122. We zien hier dus twee onderscheiden functionarissen, die allebei de Sententies geven, één aan de universiteit
en één aan het studium generale. Godfried van Loe, die dus in 1428 al lector
sententiarum aan het studium generale blijkt te zijn, wordt in 1430 biblicus aan
de universiteit, maar is tevens in datzelfde jaar, alsook in 1431 en 1432 waarnemend lector sententiarum aan het studium generale123. Hij krijgt echter pas
in 1431 de opdracht om het jaar daarop aan de universiteit zijn stage als sententiarius te maken: 'Item Venerabilis Baccalaureus ( = Godfried van Loe)
supplebit vices lectoris sententiarum ibidem et leget Sententias anno futuro' l24 .
Dat Godfried zijn in 1431 aangekondigde universitaire stage als baccalaureus
sententiarum in 1432 niet vervult door zijn cursus aan het studium generale
(waar hij trouwens al drie jaar de Sententies gegeven had) blijkt bovendien nog
uit de omstandigheid, dat hij in 1432 voor het studium generale niet eenvoudigweg lector sententiarum genoemd wordt, maar dat zijn opdracht daar dan weer
luidt 'supplebit vices lectoris sententiarum' 125 .
Hier nog enkele andere duidelijke voorbeelden van het onderscheid tussen de
universitaire cursussen en die in het studium generale te Keulen. 1469: 'Lector
sententiarum f. Joannes Wirich et leget hoc anno Biblia in Universitate' 126 .
1480: 'Rutgerus de Campana Lector, et hoc anno leget bibliam in universitate
coloniensi' 127 . 1545: 'Informator Joannes Sprenger, et leget Bibliam in Universitate pro Baccalaureatu' 128 . In 1494, 1495 en 1496 is Philippus Alberti van
Neuss lector principalis te Keulen met onder zich een lector sententiarum; hij
wordt in deze jaren tevens baccalaureus biblicus et formatus en moet dus daar20
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voor in deze jaren ook als biblicus de Bijbel en daarna de Sententies gedoceerd
hebben, terwijl toch het studium generale zijn eigen lector sententiarum had 129 .
De cursus, welke men voor het behalen van zijn universitaire graad te geven
had, vond echter waarschijnlijk wel steeds in het eigen Keulse convent plaats,
hetgeen blijkt uit de formulering van sommige benoemingen. In 1443 is Conrad
van Ortenberg prior en lector te Weinheim130; hij moet dat jaar tevens zijn universitaire bijbelcursus te Keulen geven: 'Item ordinamus fratrem Conradum de
Ortenberg ad legendam Bibliam in conventu Coloniensi anno XLiij pro gradu
magisterij adipiscendi' 131 . In 1393 schrijft het generaal kapittel: 'Item ordinaverunt ad Bibliam pro forma in Universitate Coloniensi in nostro Conventu
pro anno sequenti... Fratrem Johannem Ducis Provinciae Alemaniae Inférions' 1 3 2 . Hierover aanstonds meer.
Een hechte band tussen het geïncorporeerde Karmelstudium en de universiteit
bestond in de persoon van de magister regens van het studium generale. Deze
magister regens - steeds te Keulen gepromoveerd of in een zeldzaam geval elders
gepromoveerd doch te Keulen geaccepteerd en geïmmatriculeerd - werd als regens voor dat jaar door het provinciaal kapittel aangewezen, maar trad door
zijn colleges en disputen in het studium generale op als magister actu regens
van de universiteit, nam deel aan andere universitaire disputen en academische
zittingen133 en was verschillende malen deken van de theologische faculteit134.
Toch is zijn activiteit evenals die van verder aanwezige Karmelitaanse magistri
te Keulen niet altijd even duidelijk te plaatsen binnen het kader van het studium
generale. Zo is magister Petrus van Nieukerk in 1428 regens van het studium
generale, waar hij als zodanig magister sacrae paginae was en de Bijbel verklaarde, maar er is een werk van hem bewaard gebleven, namelijk Commentarla in
Libros IV Sententiarum, dat hij, naar hij zelf in een explicit heeft opgetekend,
in 1428 aan de Keulse universiteit heeft bijeengebracht en voorgedragen135. Dit
sententiecommentaar kan moeilijk bedoeld zijn geweest voor zijn gewone gehoor van dat jaar in het studium generale, want in 1428 was Godfried van Loe
daar lector sententiarum, terwijl bovendien in dat jaar Petrus Spitznagel zijn
universitaire stage als baccalaureus sententiarum maakte 136 . Andere Karmeli129

FAC 47a, fol. 498Γ, 503v en 507v.
FAC 6, fol. 72г.
131
Ibid., fol. 72v.
132
ACG, I 108.
133
BIANCO, Die alte Universität Köln, 163 en Anlagen, III 11. G. M. LÖHR, Die theologischen Disputationen und Promotionen an der Universität Köln im ausgehenden 15. Jahrhundert,
Leipzig 1926, 13 en 16-18.
134
FAC 47e, o.a. fol. 17v, 122V, 171r en 298v.
135
Ibid., fol. 226v.
136
FAC 6, fol. 16v en 19v.
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taanse professoren moeten wel aan de Keulse universiteit werkzaam zijn geweest zonder als docent verbonden te zijn met het studium generale van de
Keulse Karmel. Milendunck vond in zijn archiefstukken als docenten van het
studium generale in 1399 aangegeven: provinciaal magister Joannes Brammart,
die regens studii, en baccalaureus Mainardus Odendorp, die lector was, maar
hij tekende uit zijn stukken tevens op, dat toen van de Karmelieten aan de
Keulse universiteit werkzaam waren : magister Simon van Spiers, senior van de
theologische faculteit, magister Henricus van Dalen, in genoemd jaar deken van
die faculteit, en verder magister Christianus de Sella en magister Joannes Ducis 137 , allen leden van de Nederduitse provincie. Zij kunnen toch moeilijk allemaal in die tijd tevens nog een docerende taak aan het studium generale gevonden hebben, gezien de normale bezetting van dat studium. De meeste Karmelitaanse magistri van Keulen vonden hun arbeidsveld aan universiteit én studium generale, terwijl velen van hen ook korter of langer gedoceerd hebben
aan de verschillende studia van de provincie.
Blijkt uit het bovenstaande al, dat de grens tussen studium generale en universiteit er wel is, maar vaak moeilijk vast te stellen, deze moeilijkheid wordt nog
versterkt, wanneer we zien, dat een belangrijk deel van het universitaire leven,
vooral van de theologische faculteit, zich in de kloosters der vier bedelorden
afspeelde. De middeleeuwse universiteit was niet allereerst een leerinstituut, gehuisvest in een complex van gebouwen, maar eerst en vooral een gemeenschap
van magisters en studenten, die aan een in de stad verspreid studium deelnamen 138 . Wegens gebrek aan accommodatie, wegens de belangrijke plaats ook,
die de bedelorden aan de theologische faculteit innamen en wegens de nauwe
aansluiting van hun studia generalia bij de universiteit, kwam laatstgenoemde
naar de kloosters van de bedelorden toe. Belangrijke universitaire plechtigheden, vergaderingen, disputen, colleges en preken werden in deze kloosters gehouden 139 . De keuze van de rector van de universiteit, welke viermaal per jaar
plaats vond, geschiedde op de vigilie van Maria Boodschap bij de Karmelieten,
op de vigilie van Petrus en Paulus bij de Dominikanen, op de vigilie van St. Dio137

FAC 47e, fol. 47г (362т); Milendunck schrijft hier: 'florent in universitäre'. Hun werkzaamheid kan in allerlei zaken bestaan hebben : een professoraat buiten het studium generale om,
bestuurswerkzaamheden als deken van de theologische faculteit, het geven van colleges over
boeken en quaestiones die niet tot het ordinarium behoorden, de deelname aan en eventuele
leiding van disputen en andere actus scholastic!. Cf. G. KAUFMANN, Die Geschichte der deutschen Universitäten, 2 din., Stuttgart 1888-1896, II 188-189.
^ 8 E. GiLSON-Рн. BÖHNER, Christliche Philosophie; von ihren Anfängen bis Nicolaus von Cues,
Paderborn 19543, 408. - In het algemeen kan men stellen, dat het tot bijna het midden van de
vijftiende eeuw (_± 1440) duurde, voordat de universiteiten over eigen gebouwen konden beschikken en dit geldt wel voor heel Europa. Cf. H. RASHDALL, The Universities of Europe in
the Middle Ages, 3 din., nieuwe editie van F. M. Powick en A. B. Emden, Oxford 1936,1 219.
139
Zie voorafgaande noot 133.
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nysius bij de Franciskanen en op de vigilie van de Apostel Thomas bij de Augustijnen140. De colleges, maar vooral de disputen welke door de reguliere magistri en baccalaurei van de universiteit in hun eigen klooster gehouden werden, trokken een bont gezelschap van geestelijken van allerlei rang, professie
en universitaire status 141 . Een aantal universiteitspreken waren voorgoed aan
de mendicanten toegewezen. De magistri regentes of hun plaatsvervangers in
de mendicantenkloosters hadden te zorgen, dat een bepaald aantal van de preken voor de clerus van de universiteit gehouden werd in hun eigen klooster op
de hun toegewezen feesten. De Dominikanen hadden de universiteitspreek op
de feesten van St. Dominicus en van St. Thomas, de Franciskanen op het feest
van St. Franciscus, de Karmelieten op drie feesten van Maria, namelijk Maria
ten Hemelopneming, Maria Geboorte en Maria Lichtmis en de Augustijnen op
het feest van St. Augustinus142. Deze preken dienden soms als examen bij de
opgang naar de academische graden 143 , maar werden bij de Karmelieten vaak
reeds gehouden door kandidaat-lectoren als één van de examens voor het lectoraat 144. Vanwege de hier geschetste nauwe aaneensluiting en gedeeltelijke vermenging van studium generale en universiteit te Keulen spreekt men in de bescheiden van de orde soms van universiteit, terwijl men allereerst het studium
generale bedoelde of soms van studium generale ordinis, terwijl het om zuiver
universitaire studie en promotie ging145.
Na de immatriculatie van de twee eerste Karmelitaanse professoren aan de Keulse
universiteit, de magistri Parisienses Joannes Brammart en Simon van Spiers,
zijn er tot 1550 minstens 33 Karmelieten van de Nederduitse provincie te Keulen gepromoveerd en kortere of langere tijd werkzaam geweest. Verder zijn er
nog 16 Keulse baccalaurei en licentiati uit deze periode bekend, van wie de
meesten het magisterium niet bereikt hebben wegens hun vroegtijdige dood 146 .
Sedert de incorporatie van het studium generale genoot het Keulse convent
ratione studii eerst een flinke korting op de financiële bijdrage aan de provincie
en vanaf 1429 zelfs algehele vrijstelling ervan147. Misschien is ook de bouw van
140

BIANCO, Die alte Universität Köln, 146.
LoHR, Die theologischen Disputationen und Promotionen, 13 en 18.
142
BIANCO, o.e., Anlagen, III 11. De overige universiteitspreken werden door de deken van
de theologische faculteit toegewezen.
14i
BIANCO, o.e., Anlagen, V 39 en 41. Men moest minstens één preek ad clerum universitatis
gehouden hebben om als baccalaureus sentent ¡arum zijn cursus te mogen beginnen.
144
Zie hoofdstuk VI, p. 195-196.
145
In 1528 wordt b.v. door het provinciaal kapittel bepaald: ' . . . u t quilibet Prior mittere
habeat unum studentem ad universitatem Coloniensem' (FAC 47b, fol. llOr), waarbij kennelijk allereerst het studium generale bedoeld is. In 1539 werden de universiteiten van Mainz
en Trier opgenomen 'inter caetera general ia nostri Sacri Ordinis Studia' (ACG, I 412).
146
Gegevens verzameld uit H. KEUSSEN, Die Matrikel der Universität Köln 1389-1559, 3 din.,
Bonn 1928-1931 ; FAC 47a, 47b en vooral 47e.
147
Zie hoofdstuk VIH.
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een grote moderne bibliotheek in 1429
een gevolg van de toegenomen we
tenschappelijke activiteit sinds de band met de universiteit.
Van 1442 tot 1452 maakte het Keulse convent en studium alsmede de gehele
Nederduitse provincie een ernstige krisis door ten gevolge van een schisma in
de provincie, dat in het studium van Keulen zijn eerste oorzaak gevonden had.
Franciscus Faci, een neef van de generaal van de orde, Joannes Faci, en student
te Keulen, was beschuldigd van diefstal, maar had getracht zich canoniek met
een eed te zuiveren. De provinciaal echter, magister Petrus van Nieukerk, die
tevens regens van het Keulse studium was, alsmede de prior van Keulen en
enige andere paters, onder wie magister Herman van Neuss en Hilger van Burg,
poenitentiarius van de aartsbisschop van Keulen, achtten de zuivering onvol
doende en Franciscus Faci werd veroordeeld en gevangen gezet. Anderen von
den die canonieke zuivering evenwel rechtsgeldig en voldoende om de onschuld
van Faci te bewijzen. Generaal Faci nam het voor zijn neef op en belegde met
de prioren van 15 kloosters op 11 maart 1442 een kapittel te Tienen, waar
provinciaal Petrus van Nieukerk werd afgezet en hem en zijn medestanders
zware straffen werden opgelegd. Joannes Struver werd de nieuwe provinciaal.
Petrus van Nieukerk belegde met elf andere kloosters een kapittel te Keulen
op 29 juni 1442, waar hij als provinciaal gehandhaafd en gesteund werd. Her
man van Neuss werd magister regens van het studium generale. Hiermee was
het schisma een feit. Er volgde een jarenlange ruzie en verwarring met veroor
delingen over en weer, dubbele provinciale kapittels en dubbele benoemingen.
Een moeizaam tot stand gebracht compromis in 1443, vooral door toedoen van
Jan Soreth, de provinciaal van Francia, werd door Faci's gebrek aan tact weer
te niet gedaan. Bij het hernieuwde conflict werd het studium generale van Keu
len op het generaal kapittel van 1444 rechtstreeks onder het gezag van de ge
neraal geplaatst. Er kwam eerst een einde aan de hopeloze toestand door Faci's
aftreden in 1450 en het daaropvolgende verzoeningswerk van de nieuwe gene
raal, Jan Soreth, die Petrus van Nieukerk cum suis volkomen rehabiliteerde.
Petrus werd voorlopig prior en regens van de Keulse Karmel, die aan het di
recte gezag van de generaal weer onttrokken werd en in zijn oude staat her
steld 1 4 9 .
Acht maal heeft Jan Soreth tijdens zijn twintigjarig generalaat het convent en
studium van Keulen persoonlijk gevisiteerd. Dan mag het vreemd heten, dat
pas de aansluiting bij de hervorming van Jan Soreth drie maanden voor zijn
dood (t 1471), toen hij zelf in Frankrijk was, tot stand kwam 1 5 0 . Het bleek
"• FAC 47a, fol. 201v; zie ook hoofdstuk XI, p. 305.
l4
« Ibid., fol. 277r sq. Cf. A CG, I 203-207.
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FAC 47e, fol. 422г. Over de invloed van de hervorming op de gang van zaken bij de
studie wordt gesproken in hoofdstuk IX.

124

1

echter evenals bij andere grote internationale studia even moeilijk de hervorming in stand te houden als in te voeren. In 1479 is er een nieuwe impuls nodig
voor dit grote convent, 'qui est caput provinciae ad quem ex diversis locis confluent studentes' 151 . Om deze hervorming van het convent tegen de overlast
van een al te groot aantal studenten te beschermen, maar niettemin dit voor
de provincie zo belangrijke en noodzakelijke studium in stand te houden, werd
in 1483 door het provinciaal kapittel aan de provinciaal en de magister regens
opgedragen om tezamen met de prior van 't klooster, zowel met voorzichtigheid,
als toch ook met soepelheid studenten op te nemen, die voldoende contributie
zouden meebrengen, en voor hun huisvesting en voortgang van de studie zorg
te dragen 152 . Rond 1485 werd het aantal religieuzen in de hele provincie, maar
vooral te Keulen, drastisch verminderd door een hevige pestepidemie153, die
studie en hervorming zeker geschaad hebben. Want alle vroegere maatregelen
ten spijt was in 1489 een nieuwe hervorming voor Keulen nodig, welke met
kracht werd doorgevoerd 154 . Toen in dejaren 1526-1527 het aantal studenten
te Keulen om onbekende reden plotseling zeer sterk daalde 155 , kwam in 1528
en 1531 de reeds boven vermelde maatregel, dat elk convent een student te
Keulen moest hebben en dat er minstens dertig studenten moesten zijn, die
priester waren en verder tien iuvenes (fraters). Had een convent zelf geen geschikte kandidaat, dan moest een bijdrage geleverd worden, waarmee een ander
convent nóg iemand kon sturen156.
De zeer moeilijke tijdsomstandigheden van de opkomende Hervorming, die de
Nederduitse provincie niet enkel op religieus, maar evenzeer op economisch
gebied zware slagen toebracht, zijn ook niet ongemerkt langs het studium generale van Keulen gegaan. Enkele voortreffelijke provinciaals, onder wie vooral
Everard Billick naar voren komt, hebben met onvermoeibare ijver getracht het
religieuze en wetenschappelijke leven op peil te houden. Nog tweemaal in de
1!1

FAC 47a, fol. 434v.
Ibid., fol. 450r: prov. кар. 1483: 'Item ne conventus Coloniensis propter Reformationen!
novam, factam nimium in plurahtate studentium gravctur, ne etiam studium provinciae omnino necessanum dissolvatur, comrmttitur Reverendis Magistns nostris M. Provinciali, M. Regenti Conventus Coloniensis, ut una cum venerabili priore eiusdem conventus, discrete et
tollerabiliter fratres studentes superventuros cum competenti contnbutione suscipiant, atque
eiusdem pro habitudine et continuatione studn disponant'.
153
FAC 47a, fol. 458r; FAC 47e, fol. 435v. In 1489, het jaar van de nieuwe hervorming,
stierven te Keulen nog 12 Karmelieten (FAC 47a, fol. 475r).
154
FAC 47e, fol. 438г.
155
Zie de tabellen in bijlage II. We zien dit verschijnsel in deze jaren aan zeer veel Duitse
universiteiten en wel in alle faculteiten; het is dus niet enkel een probleem van het Keulse
studium generale der Karmelieten. E. ZENZ, Die Trierer Universität 1473-1798, Trier 1949,
36 wijt deze teruggang aan het verval van het geestelijk leven; hiermee is evenwel met het
plotselinge van het verschijnsel verklaard.
156
Zie boven p. 114 met de noten 93 en 94.
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zestiende eeuw in 1564/66 en 1594 werd de organisatie van de opleiding in de
provincie grondig gerestaureerd, waarbij het studium van Keulen steeds op de
voorgrond staat 1 S 7 . Hiermee zijn we echter aangekomen in de Nieuwe Tijd, die
buiten de opzet van deze studie valt.
Het studium van Trier
Het convent van Trier werd gesticht tussen 1281 en ІІЗб 1 5 8 . Het werd een
belangrijk klooster, waar zelfs tweemaal, namelijk in 1318 en 1369, een gene
raal kapittel gehouden werd. Vanaf het begin van de veertiende eeuw hoorde
het, zoals we boven reeds gezien hebben, tot de belangrijkste studia van de
provincie en het bezette lange tijd, zeker tussen 1375 en 1450, zelfs de tweede
plaats. Bij verschillende bepalingen over de duur van het studiejaar, over lessen
en disputen van de magistri studentium en Informatoren en over de toelatings
eisen tot de studia, bepalingen welke vooral in de eerste helft van de vijftiende
eeuw in de provinciale acta te vinden zijn, worden Keulen en Trier vaak alleen
of in het bijzonder genoemd 1 5 9 . Het valt evenwel op, dat dit alles voornamelijk
de lagere docenten, die der artes, betreft en dat Trier op de benoemingslijsten
ten opzichte van de andere studia juist bij de lagere docenten continu sterker
naar voren komt. Maar ook sedert de vijftiende eeuw bleef het als theologicum
behoorlijk meetellen en had het met enkele andere studiehuizen soms theologie
studenten pro forma lectoratus binnen zijn muren en in later tijd, naar we
aanstonds zullen zien, ook studenten voor de universitaire graden in de theo
logie. Wanneer er uit de vijftiende eeuw gegevens over studenten binnen de
provincie beschikbaar komen, blijkt, dat het provinciaal kapittel onafgebroken
tot 1515 en later opnieuw een aantal van de beste studenten te Trier plaatst,
vooral voor logica en filosofie160. Trier krijgt ook binnen de provincie na Keu
len meestal het grootste aantal van de door het provinciaal kapittel aangewezen
studenten. Naast het klooster van Keulen genoot alleen het convent van Trier
in de vijftiende eeuw ratione studii een korting van acht goudguldens, dat wil
zeggen eenderde, op de jaarlijkse financiële bijdrage aan de provincie161.
Mogelijk heeft te Trier reeds voordat er een universiteit gesticht werd, op onderwijsgebied een regelmatige samenwerking bestaan tussen de kloosters van
de vier bedelorden, zoals dat op andere gebieden het geval was en ook te
' " 1564/66: FAC 47b, fol. 671v; 1594: ibid., fol. 759г.
158
H. KOCH, Die Karmelitenklöster der Niederdeutschen Provinz, 13. bis 16. Jahrhundert,
Freiburg i.B. 1889, 44-45 geeft 1275-1286. Het klooster van Trier volgt echter in rangorde
op het klooster van Kreuznach, dat in 1281 is gesticht.
159
Zie hoofdstuk VII, p. 206.
160
Zie de tabellen van bijlage II.
'O' Zie hoofdstuk Vili.
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Trier in 1435 in het befaamde 'Quattuor in unum' zijn uitdrukking gevonden
h a d , б 2 . In 1424 was namelijk de Karmeliet Johannes Rijnsberch Informator Pri
marius in het Trierse Karmelstudium, maar hij nam tegelijk de functie van
magister studentium waar in de scholen der andere bedelorden 163 .
In het studium van Trier hebben ook studenten van buiten de provincie gestu
deerd. Volgens een visitatieverslag van 1384 waren er in dat jaar 41 Karmelie
ten, onder wie vijf van de provincie Francia, ongetwijfeld vijf studenten 1 6 4 ; in
1430 waren er 31 religieuzen plus vijf studenten uit de provincie Francia 1 6 5 .
Ook uit Opperduitsland werden soms studenten gestuurd. Deckert spreekt in
dit verband over een 'Generalstudium', waarvoor in de acta van Germania
Superior in honderd jaar slechts vijf Opperduitse studenten staan aangegeven 166
en wel in dejaren 1436, 1452 en 1454 167 . Milendunck zegt in zijn kroniek even
eens, maar dan pas bij het jaar 1482, dat op het generaal kapittel van 1482 te
Avignon zowel het studium van Keulen als dat van Trier bij de studia generalia
ordinis genoemd worden 1 6 8 . Het studium van Trier wordt echter noch in de
oude constituties noch in die van 1462 (gedrukt in 1499) noch in die van 1524
onder de officiële studia generalia van de orde genoemd. Wel komt in het Liber
Ordinis bij het generaal kapittel van 1482 (zoals trouwens al eerder bij het kapittel van 1478)169 de naam Trier voor naast de namen van elf studia generalia
en nog acht andere studia bij een universiteit, maar nergens wordt gezegd, dat
Trier of die acht andere studia onder de studia generalia van de orde gerekend
162
Het 'Quattuor in unum' was een contract tot samenwerking tussen de vier bedelorden, dat
op verschillende plaatsen en tijden gerealiseerd werd. Te Keulen werd een dergelijk verdrag
gesloten in 1352 en hernieuwd m 1487 en 1508 (K. EUBEL, Geschichte der Kolnischen Minoriten-Ordensprovmz, Köln 1906, 51). Op hoog niveau kwam er een Quattuor in unum tot stand,
toen in 1435 op het concilie van Basel tussen de generaals van de vier bedelorden een overeenkomst gesloten werd om samen te werken en elkaar geen afbreuk te doen, geldend voor al
hun kloosters en kloosterlingen, en om gezamenlijk de belangen van de bedelorden, waar die
gevaar liepen, te verdedigen (Originele oorkonde te Frankfurt, Stadtarchiv, Repertorium
В 78 a , Nr. 726, gepubliceerd by J. В. DE LEZANA, Annales, 4 din., Romae 1645-1656, IV
836-840, die evenwel hierbij de naam van generaal Joannes Faci geeft in plaats van die van
magister Petrus van Nieukerk, die hem vervangen heeft). Na de overeenkomst van Basel slo
ten de kloosters van de bedelorden te Trier een plaatselijke overeenkomst van gelijke strek
king (FAC 47a, fol. 242r en 247r).
163
FAC 6, fol. 7r: prov. kap. 1424: 'Informator primus fr. Johannes Rijnsberch et supplebit
vices magistn studentium in scholis aliorum religiosorum'.
х· 4 FAC 47a, fol. 134г.
165
Ibid., fol. 204v.
,6
* A. DECKERT, Die Oberdeutsche Provinz der Karmelilen nach den Akten ihrer Kapitel von
1421 bis 1529, Rom 1961, 89.
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Rome, Archivum Generale O.Carm., II C O . 93, Codex 20, 341, 358 en 360 De acta van
de Nederduitse provincie (b.v. FAC 47a, fol. 381v: 1465) en de acta van de generale kapittels
(ACG, I 271: 1478) leveren met zekerheid nog enkele gevallen op.
168
FAC 47a, fol. 447v.
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ACG, I 271 en 284.
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moeten worden. De term studium generale wordt in het Liber Ordinis, waaruit
ook Milendunck zijn bericht heeft gehaald, bij de benoeming van biblici en
baccalaurei op het kapittel van 1482 helemaal niet gebruikt, maar voor alle
plaatsen wordt de simpele aanduiding studium gegeven. Hoewel een middeleeuwse universiteit soms zelf studium generale genoemd werd en op het generaal kapittel van 1482 studenten werden aangewezen voor een door hen te geven
universiteitscursus, bedoelt Milendunck bij zijn opmerking over Trier als studium generale ordinis kennelijk toch niet de universiteit, maar het Karmelstudium, vanwaaruit men aan de universiteit studeerde. De universiteit was ook
volgens zijn weten in 1482 al tien jaar oud. Had hij deze bedoeld, dan zou hij
deze wel bij het jaar 1472 als studium generale ordinis vermeld hebben. Toch
kunnen we op grond van de constituties en de acta van de generale kapittels
het studium van Trier in de vijftiende eeuw nog niet als studium generale beschouwen. Alleen die studia van de orde konden als studium generale gelden,
welke uitdrukkelijk daartoe waren aangewezen en in de constituties als zodanig
met name werden genoemd 170 . Wel komt op de duur, vooral in de zestiende
eeuw, een vervaging van het begrip studium generale en dan vinden we in 1539,
dat ook Trier als studium generale ordinis wordt aangewezen, waarover aanstonds.
De stad Trier kreeg in de tweede helft van de vijftiende eeuw een universiteit.
Over het stichtingsjaar zijn sommige moderne auteurs het niet eens171. Volgens
een studie van Zenz172, waarin de elders tegenstrijdig gegeven stichtingsjaren
op harmonische wijze met elkaar verbonden worden, heeft Jacob van Sierck,
aartsbisschop van Trier (1439-1456), in 1450 van paus Nicolaas V de privilegebul verkregen en in 1454 door middel van twee nieuwe pauselijke bullen de
juridische en economische structuur van de universiteit vastgelegd. Financiële
moeilijkheden en de verwikkelingen tussen Sierck's opvolger, Jan van Baden
(1456-1503), en de stad Trier zijn er de oorzaak van geweest, dat eerst in 1473
( = 1472 Trierse tijdrekening) de universiteit door de stad Trier, die tegen betaling van 2000 goudguldens het recht van oprichting had gekocht, plechtig
kon geopend worden173. Onder de 28 stemgerechtigden, die in 1473 te Trier de
eerste rector magnificus kozen, bevond zich de Karmeliet Johannes Lellig, doctor in het Kerkelijk Recht. Bij de drie theologieprofessoren, die in 1475 met
de andere professoren onder leiding van de rector aanwezig waren bij de slotzitting ter goedkeuring van de statuten, waren twee Karmelieten, namelijk ma170

Zie hiervoor het volgende hoofdstuk.
G. BANNENBERG, Organisatie en bestuur van de Middeleeuwse Universiteit, diss. Nijmegen
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gister Matthias Emich en magister Joannes Fridach 174 . Over de betrekkingen
tussen het oude Karmelstudium en de universiteit is overigens weinig nauwkeurigs bekend. Van een incorporatie van het Karmelstudium is niets te vinden.
Afgezien van de werkzaamheid van de zojuist genoemde professoren hebben
voorlopig slechts enkele Karmelieten aan de Trierse universiteit als baccalaureus gestudeerd en gedoceerd. Een promotie van een Nederduitse Karmeliet
schijnt daar in de vijftiende eeuw niet te hebben plaats gehad 175 . Wel moeten
de universitaire colleges en disputen ook voor de studenten van het Karmelstudium van belang geweest zijn, want toen daar sedert 1515 enige tijd geen
studenten door het provinciaal kapittel geplaatst werden, was dat juist in de
periode, dat de universiteit ten gevolge van pest, oorlog en partijstrijd een volkomen verval kende 176 . Het studium van de Karmelieten bleef toen, gezien de
voortgaande benoeming van docenten, wel gehandhaafd, maar met een geringere bezetting aan onderwijskrachten. Vanaf 1530 zien we moeizame pogingen
tot herstel der universiteit, zowel van de kant van de universiteit zelf177, van de
kant van de stad Trier als van de kant van de aartsbisschop-keurvorst. Onder
de docenten, die bisschop Richard overal vandaan haalde, waren twee Karmelieten, Petrus Cusanus en Albertus Regius, baccalaurei van Keulen, die later
nog te Keulen resp. in 1539 en 1540 promoveerden178. Het Trierse Karmelstudium kreeg sedert het herstel van de universiteit weer een kwalitatief en
kwantitatief betere bezetting van docenten; studenten worden er in de acta
provinciae voor dit studium niet meer met naam of in aantal aangegeven. Kort
na de heroprichting van de universiteit promoveerden te Trier ook twee Karmelieten van de Nederduitse provincie, Gerardus Hancke en Nicolaus van Arlon, beiden reeds licentiati van Keulen, na verkregen pauselijke dispensatie in
hun universitaire eed, omdat het te Keulen wegens de hoge onkosten ondoenlijk
was. Te Trier en Mainz was het behalen van de universitaire graden veel goedkoper 179 . Juist deze dure promoties, niet alleen te Keulen maar ook te Leuven, en
het streven naar ruimere mogelijkheid tot universitaire studie, welke men in ver174

Ibid., 19-20.
ZENZ, o.e., 109 maakt, citerend uit de stadsrekeningen van 1481, melding van een stedelijk
promotiegeschenk bij gelegenheid van de promotie van de lector van de Karmelieten ter
plaatse, maar geeft hierbij geen naam. Antonius de Brubaco, die volgens de acta van de provincie daar in die jaren lector was, is nooit gepromoveerd; noch de provinciale, noch de generale acta, noch Milendunck of andere Karmelkroniekschrijvers kermen daar in de vijftiende
eeuw een promotie van een Nederduitse Karmeliet.
176
FAC 47b, fol. 64r sq. Milendunck haalt het verval van de universiteit meermalen als reden
aan, b.v. bij 1522: 'Nulli ponuntur studentes (door het prov. kap.) quia academia coUapsa
eraf (Ibid., fol. 84r).
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ZENZ, o.e., 39-41.

FAC 47b, fol. 112v.
Ibid., fol. 112v.
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band met de opdringende Hervorming wenselijk achtte, werden de redenen, dat
generaal Nicolaus Audet op het generaal kapittel van 1539 te Vicenza op verzoek
van de Nederduitse provincie de universiteiten van Trier en Mainz als studia
generalia voor de orde erkende, waar Karmelieten konden studeren en promo
veren en daarmee dezelfde privileges verwerven, als de promoti van de andere
180
studia generalia van de orde genoten . Studium generale heeft hier niet meer
zoals vroeger de technische betekenis van een studium, waar elke provincie
twee of meer studenten naar toe kon sturen, doch de betekenis van een studium
aan een universiteit, welke door de orde aanvaard werd als plaats, waar men
reglementair het magisterium in de theologie kon verwerven met alle voorrech
ten daaraan verbonden in heel de orde. Licentiaat Petrus van Cusa, al verschil
lende jaren regens in het Karmelstudium te Trier en in 1539 gepromoveerd te
Keulen, vervult daarop enige jaren aan het studium ordinis et universitatis te
181
Trier een professoraat in de theologie en treedt in 1540, 1542 en 1546 op als
182
deken van de theologische faculteit . In de bepaling van 1539 van het gene
raal kapittel waren Trier en Mainz samen genoemd ; we zien deze studia in de
acta van de Nederduitse provincie van de zestiende eeuw nog meermalen in
verschillende bepalingen naast elkaar verschijnen183. Trier en Mainz werden in
1539 als studium generale erkend, zo nochtans, dat de universiteit van Keulen
de eerste plaats, Leuven de tweede, Mainz de derde en Trier de vierde plaats
zou innemen 1 8 4 . Het klooster en studium van Mainz had minstens sedert het
begin van de zestiende eeuw, toen van 1502 tot 1519 prior Diether van Mainz
hoofd van het studium ter plaatse was, enige relatie met de Mainzer universi
teit, welke in 1475 gesticht was. Diether, die zich te Mainz zeer verdienstelijk
maakte, kon mede op verzoek van de universiteit daar in 1508 promoveren in
de theologie 185 en kreeg als professor een grote naam. Hij liet in het klooster
een ruime zomerrefter bouwen, die tevens als aula dienst deed, en sedert 1510
180
Originele acte, Frankfurt, Stadtarchiv, Urkunden Rep. В 78a, Nr. 685. Als reden was door
de Nederduitse provinciaal, magister Theodoricus van Gouda, opgegeven en door generaal
Audet in zijn schrijven geciteerd en erkend: 'Multi fratrum nostrorum provinciae nostrae
Alemaniae Inferioris ob defectum sive penuriam pecuniarum nequeant procedere in universitatibus Coloniensi et Lovaniensi propter graves expensas ibidem fieri sólitas: Et in universitatibus Moguntinensi et Trevirensi longe minoribus promoveantur expensis ad Baccalaureatus, Licentiae et Magisterii gradus, uti nobis clare exposuistis...' Vincentiae, die Trinitatis
1539. Cf. FAC 47d, fol. 218r-v.
181
FAC 47b, fol. 16Эг, 170г, 174v, 183v, 190г.
182

183

ZENZ, o.e.,

186.

FAC 47b, fol. 685r (1565) en fol. 759r (1594).
184
Frankfurt, Stadtarchiv, Urkunden Rep. В 78a, Nr. 685 : 'Ita tarnen quod Universitas Coloniensis primo loco habeatur, Lovaniensis secundo, Moguntinensis tertio et Trevirensis quar
to. Et quod in praedictis universitatibus uno anno promoti, iuxta praefatum ordinem sua
sortiantur loca'. Cf. FAC 47d, fol. 218r.
185
FAC 47e, fol. 59г.
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hadden de promoties van de universiteit in de faculteit der theologie en der
rechten plaats in genoemde aula maior van het klooster of in de Karmelietenkerk 186 .
De opgang die de studia van Mainz en Trier maakten door hun nauwere relatie met de universiteit vooral sedert 1439, heeft misschien wel veel betekend voor
de eigen opleiding binnen het klooster, doordat universitaire colleges en disputen daarbij betrokken werden zoals te Keulen, doch slechts een spaarzame promotie opgeleverd. Door de ongunst der tijden (Reformatie en zware financiële
belasting aan stad of land) gingen beide studia weer spoedig achteruit. Toen
echter in 1564/65 de studia in de provincie krachtig vernieuwd werden, kwamen
ook Trier en Mainz tot nieuw leven. De kloosters werden omwille van hun studium vrijgesteld van hun financiële bijdrage aan de provincie. Volgens de bepalingen van 1565 moest Trier in totaal 11 studenten herbergen, onder wie
3 priesters, en Mainz 8 studenten, van wie eveneens drie priester zouden zijn187.
Aan deze studia werd opnieuw regelmatig een aantal, variërend van vier tot
tien studenten, door de provinciale overheid zelf benoemd 188 .

Het college aan de universiteit van Leuven
Jan IV van Brabant had in 1426 met goedkeuring van paus Martinus V te Leuven een universiteit gesticht met drie faculteiten, die der artes, rechten en medicijnen. Philips de Goede voegde daaraan met toestemming van paus Eugenius
IV in 1432 de theologische faculteit toe en trok daarvoor verschillende geleerden aan afkomstig van de universiteit van Keulen. Onder hen bevond zich weldra ook de Nederduitse Karmeliet Godfried van Loe, in 1434 te Keulen gepromoveerd 18Q. Hij moet aanvankelijk te Leuven gedoceerd hebben, terwijl hij tegelijkertijd magister regens in het klooster te Mechelen of Brussel was 190 . De
Karmelieten hadden destijds te Leuven nog geen klooster of studium zoals de
drie andere bedelorden. Het Karmelklooster van Tienen bezat daar een termijnhuis. Docenten en studenten hebben daar evenwel in het begin (vanaf ± 1440)
niet of niet allemaal gewoond, zoals aanstonds zal blijken.
De studia van de Dominikanen, Franciskanen en Augustijnen werden in 1447
aan de universiteit geïncorporeerd, waarbij deze regulieren met de rector van
de universiteit overeenkwamen, dat al hun religieuzen door middel van de gebruikelijke immatriculatie de privileges van de leden van de universiteit zouden
1вб
197
,ββ
189
190

FAC 47b, fol. 44v.
Ibid., fol. 657Г, 682v, 685r en 686v.
Ibid., fol. 68б sq.
FAC 47a, fol. 273v.
FAC 47e, fol. 102v.
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verwerven, terwijl elk klooster van zijn kant minstens één student aan de theologische faculteit zou laten verder studeren en in bescheiden mate zou bijdragen
in de buitengewone noden van de universiteit191.
Het initiatief tot de oprichting van een Karmelitaans universiteitscollege te
Leuven schijnt uitgegaan te zijn van de Nederduitse Karmeliet Hubert Robijns
van Diest, die in 1453 te Leuven promoveerde. Hij kreeg vlak voor zijn promotie een stichtingsopdracht van het provinciaal kapittel te Keulen in 1452, waarbij de generaal, Jan Soreth, zelf voorzat, maar Robijns slaagde niet bij gebrek
aan geld I92 . Door de ijverige bemoeiing van magister Godfried van Loe, ook
van de Nederduitse provincie, werd in 1455 het Tienense termijnhuis te Leuven
geheel ingericht als college, waar de Karmelstudenten gemeenschappelijk zouden
leven onder leiding van een praeses, zodat ze niet meer op verschillende plaatsen
verspreid zouden wonen. Dit laatste volgens Milendunck, die de pogingen van
Hubert Robijns niet vermeldt 193 . De eerste studenten hebben dus niet, of niet
allemaal, in het termijnhuis, maar in de stad verspreid gewoond. Volgens een
anonieme kroniek van de Leuvense Karmel zou Godfried van Loe in 1455 een
nieuw huis aangekocht hebben bij Bollenborve op de Biest, waarheen het college vanuit het genoemde termijnhuis werd overgebracht 1 ' 4 , hetgeen bevestigd
wordt door een zeventiende-eeuws handschrift in de Koninklijke Bibliotheek
van Brussel195. Milendunck schrijft in zijn kroniek echter pas bij het jaar 1478,
dat magister Aegidius Faber regens en praeses was 'in collegio noviter empto
ibidem' 196 .
1,1
H. DE JONGH, La faculté de théologie de Γ Université de Louvain au XVe siècle et au commencement du XVIe, in Revue d'Histoire Ecclésiastique, XI (1910) 278-279.
192
ACG, I 218; Rome ArchivumGeneraleO.Carm., II С О. 93, Codex 20 (Miscellanea), Antiquitates Lovamenses, 544. Hubert Robijns is evenwel met m 1438 gepromoveerd, zoals Co
dex 20 zegt, maar blijkens de Leuvense stadsrekeningen, die een post voor zijn promotiefeest
bevatten, in 1453 (nieuwe stijl) (Leuven, Stadsarchief, Stadsrekeningen 1452-1453, fol. 63r).
193
FAC 47a, fol. 324v; hij citeert hier het gen. kap. van Parijs in 1456: 'stent simul collegialiter sub obedientia et directione praesidis sive Regentis, et nequáquam dispersi in diversis
habitent locis'.
194
Rome, Archivum Generale O.Carm., II C O . 93, Codex 20 (Miscellanea), Antiquitates
Lovamenses, 544.
195
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Ms. 18271-18272 (Miscellanea), De Conventu Lovamenst,
539. - BAX, Historia Universitatis Lovamensis, laat Godfried van Loe al in 1431 op de Biest
een college beginnen, dat hij in 1461 naar een ander door hem gekocht huis bij de Antoniuskapel overbracht (E. REUSENS, Documents relatifs à l'Histoire de l'Université de Louvain
(1425-1797), Nr. 53. Couvent ou College des Carmes Chaussés, in Analectes pour servir à
l'Histoire Ecclésiastique de la Belgique, deuxième sene, tome sixième (XXIIe de toute la collection), Louvain 1890, 320-321). Bax komt met het jaar 1431 in strijd met de acta van de
Nederduitse provincie, volgens welke Godfried van Loe in dejaren 1430-1433 studeerde aan
de universiteit van Keulen en doceerde aan het Keulse studium generale en in 1433 benoemd
werd tot lector te Kreuznach (FAC 6, fol. 24r, 28v, 31v en 37r).
196
FAC 47a, fol. 429v.
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Godfried van Loe, die het Leuvens college opgericht had, werd op het generaal
kapittel van 1456 van dit college regens perpetuus 197 . Hij heeft deze functie
blijkens de benoemingen van het provinciaal kapittel gecombineerd met zijn
regentia te Brussel en Tienen (1456-1460-1462), van waaruit hij over het college
de superintendentia had 198 . Op 10 februari 1461 werd het college aan de Leuvense universiteit geïncorporeerd en het genoot sindsdien dezelfde voorrechten
als de studia der andere bedelorden te Leuven199. In 1487 vermaakte Georgius
Bourgensis, magister artium en licentiatus in de beide rechten, zijn huis in de
Steenstraat te Leuven in de buurt van het grote ziekenhuis aan de Karmelieten
op voorwaarde, dat ze daar gingen wonen en het huis nooit zouden vervreemden
of verhuren. Vanaf de dood van Georgius in 1488 hebben de Karmelieten in de
Steenstraat hun college gehad tot 1617, toen Leuven een formeel Karmelietenklooster kreeg bij de Katherinekerk 200 . Dit college werd nog met een nieuwe
vleugel uitgebreid in 1515, toen Nicolaas van Egmond magister regens was 201 .
In het college werd zo goed als zonder onderbreking jaarlijks een magister regens benoemd (vaak verschillende jaren achtereen dezelfde), die aanvankelijk
ook ipso facto praeses of rector van het huis schijnt geweest te zijn. Met de
doorvoering van de hervorming van Jan Soreth echter werd dat i 1470 anders.
Het college werd in 1470 en 1471 toegankelijk gesteld voor studenten uit hervormde kloosters 202 . Het convent van Mechelen, waarin de hervorming onder
Jan Verstraeten (Joannes de Platea, prior van Mechelen 1454-1466) tot hoge
bloei gekomen was en dat ook in wijde kring voor de hervorming vruchtbaar
werd, blijkt invloed op de benoeming van de praeses gekregen te hebben. Bij
de benoeming van magister Jan Beetz tot regens én praesidens te Leuven in
1472 werd de opmerking gemaakt, dat dit geen konsekwenties inhield ten aanzien van latere kandidaten. Niemand zou na hem praesidens worden tenzij overeenkomstig het apostolisch indult, dat aan het college onlangs verleend was,
namelijk dat die praesidens moest aangesteld worden met toestemming van het
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Ibid., fol. 326г. Hij is gestorven als regens van het college 25 febr. 1469 (nieuwe stijl 1470).
FAC 47e, fol. 102v. De term superintendentia duidt vooral op het toezicht op de religieuze
observantie; zie hieronder in deze paragraaf.
199
REUSENS, Couvent ou Collège des Carmes Chaussés, 319-321.
200
FAC 47a, fol. 468r. De Karmelieten moesten voor de schenking van Georgius Bourgensis
wekelijks driemaal de H. Mis opdragen aan het Maria-altaar in de Sint-Pieterskerk. Cf. Anliquitales Lovanienses, 546 alsook REUSENS, Couvent ou Collège des Carmes Chaussés, 321.
201
FAC 47b, fol. 62v; Antiquitates Lovanienses, 546-547.
202
FAC 47a, fol. 402v: prov. кар. 1470: 'Et possunt fratres ad studium apti ad praefatum
ordinari collegium de conventibus re format is provinciae, cum subsidio tarnen suorum сопventuum, vel amicorum eorundem : et tales qui mittuntur adstricti erunt ad obediendum praefato Regenti collegij luxta regularía instituía illius'. Dezelfde bepaling van het prov. kap. 1471
eindigt aldus: 'Et tales stabunt sub obedientia Regentis Collegij, iuxta regularía eius instituta,
et ad unam communem mensam convenient' (Ibid., fol. 404v).
158
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convent van Mechelen ^ λ Soms was niet de magister regens, maar een bacca
laureus praeses. Onder de studenten waren dikwijls een of twee baccalaurei.
Het provinciaal kapittel benoemde zelf meestal jaarlijks drie tot acht studenten
te Leuven, zowel voor theologie als voor filosofie204. Daarnaast moeten de lo

cale prioren hun kandidaten gestuurd hebben. Hiervóór is reeds vermeld, hoe
in 1470 en 1471 studenten uit hervormde kloosters gestuurd konden worden en
hoe het provinciaal kapittel verschillende malen de magister regens van het
college machtigde vijf of zes of zonder meer een aantal studenten uit de kloosters van de provincie aan te nemen, die de prioren maar wilden sturen; zo in
1476, 1477, 1478, 1484 en nog eens in 1520205.
De studenten in de theologie studeerden te Leuven onder hun eigen magister
regens en eventuele baccalaurei, en volgden preken, repetities en disputen in
hun eigen college en elders aan de universiteit. De filosofiestudenten hebben te
Leuven aanvankelijk vermoedelijk niet onder eigen docenten uit de orde gestudeerd. We vinden namelijk voor hen in de vijftiende eeuw geen benoemingen
van Informatoren en bovendien komt er in 1531 een bepaling van het provinciaal kapittel, dat niemand naar Leuven gestuurd mag worden om artes te studeren, totdat voorzien zal zijn in de aanstelling van lectoren, die in het college
les zullen geven, opdat zo de aanleiding tot rondzwerven wordt weggenomen206.
Reeds in het begin van de zestiende eeuw hadden de acta van de provinciale
kapittels soms de opdracht voor de praeses van het college bevat erop toe te
zien, dat de studenten niet rondzwierven207. In een brief van 28 september 1536
aan de provinciaal van Nederduitsland klaagde ook generaal Audet over de
grote vrijheid van de studenten van het college ten koste van deugd en wetenschap. Hij schreef, dat het hem aangenaam zou zijn als daar overeenkomstig
de wens van magister Nicolaas van Egmond een plaats kon ingericht worden,
die voor het kloosterleven geschikt zou zijn; de provinciaal kon verder zijn
maatregelen nemen en de studiebeurzen, welke in Leuven vacant waren, aan
203
Ibid., fol. 41 Ir: prov. кар. 1472: 'Regens in Universitate R. M. Joannes Beetz. Praesidens
in collegio ordinis ibidem, idem magister Bezius, ita tarnen quod non trahatur in consequentiam ad alios. Ita scilicet quod post eum nemo ibi praeficiatur, nisi secundum tenorem indulti
apostolici eidem collegio desuper concessi, scilicet quod talis praesidens ordinari debeat de
consensu conventus Mechliniensis'.
204
Zie de tabellen in bijlage II.
205
Zie p. 113 met de noten 87, 88 en 89.
206
FAC 47b, fol. 455r: prov. кар. 1531 : 'Item ordinamus quod nullus frater mittatur Lovanium pro artibus audiendis, donec provisum fuerit de lectoribus, qui legent in collegio ut sic
materia divagationis auferatur'. N.B., men denke aan de verandering in de terminologie bij
de aanduiding van de artesdocenten ; cf. p. 90 van deze studie.
207
Ibid., fol. 23v: prov. kap. 1503: 'Provisor collegij F. Joannes Spranx S. T. Lector, et habebit respectum ad studentes ne vagentur; volumus tarnen ipsum stare sub directione R. M.
Aegidij Fabri Regentis Bruxellensis'. Dezelfde bepaling in 1504 (ibid., fol. 26г).
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arme studenten in Keulen geven208. Zo moet de observantie te Leuven in het
begin van de vijftiende eeuw soms te wensen overgelaten hebben ondanks toezicht vanuit een naburig klooster. De superintendens, een figuur die door de
hervormingsbeweging gecreëerd was om buiten de locale overheid om toe te
zien of de hervorming voldoende werd nageleefd, was voor het Leuvens college
soms een magister of baccalaureus ter plaatse, maar ook dikwijls de magister
regens of prior van het klooster te Brussel of Mechelen of soms die van het
klooster te Tienen.
Het college moet reeds in de vijftiende eeuw veel aanloop gekregen hebben van
gasten door de collegebewoners meegebracht, en van reizende Karmelieten,
hetgeen de economie van het huis op de duur moeilijk meer kon dragen. De
provinciaal, Joannes Wirich van Neuss, hernieuwde daarom in 1491 een regeling, welke enkele jaren tevoren, wanneer precies is niet bekend, door zijn voorganger, Martinus de Moniau, getroffen was, namelijk dat iedereen die een gast
meebracht, hetzij deze een medebroeder was of niet, aan de praesidens één
blanca moest betalen en hem tevens van te voren moest meedelen, dat hij deze
of gene zou meebrengen, opdat alles een ordelijk verloop zou hebben. Het was
niet de bedoeling door deze regeling reizende medebroeders, die daar wilden
uitrusten, buiten te sluiten. Als ze daar echter wilden dineren of souperen, zouden ze voor elke maaltijd één blanca betalen 209 . Het Leuvens college was zoals
gezegd geen klooster en had daarom lange tijd geen enkel termijngebied en
moest voornamelijk bestaan van de studentenbijdragen. Om de financiële positie van het huis steviger te maken werd in 1531 door het provinciaal bestuur
de Leuvense termijn van het convent van Tienen met al wat erbij behoorde en
met alle rechten en plichten ervan aan het college overgedaan, waarvoor de
rector of praesidens voortaan een student uit het convent van Tienen onderdak
en levensonderhoud moest verschaffen210. In de zestiende eeuw wint de universitaire opleiding te Leuven voor de Nederduitse provincie aan belangrijkheid.
De meeste studiebeurzen in de provincie waren bestemd voor studenten te
Leuven 211 . Het Leuvense studium blijft echter ten opzichte van Keulen de
tweede plaats in de provincie behouden. Tot 1550 zijn er minstens 19 Karmelieten, behorend tot de Nederduitse provincie (of in een zeldzaam geval later
daartoe overgegaan), te Leuven in de theologie gepromoveerd, vooral mensen
uit Zuid- en Noord-Nederlandse kloosters. Daarnaast kennen we voor dezelfde
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FAC 41, Archivilogium Rheno-Carmelitanum (F 49), 336.
FAC 47a, fol. 503r.
210
FAC 41, Archivilogium Rheno-Carmelitanum (E 13), 259. Zie verder hoofdstuk
p. 238 sq.
211
Zie hoofdstuk VIII.
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periode nog een dertiental Leuvense baccalaurei en licentiati212. Ook hebben
te Leuven veel Karmelieten van de naburige provincie Francia, vooral uit de
Vlaamse en Waalse kloosters, gestudeerd en vermoedelijk gewoond in het Nederduitse college aldaar.
Tegelijk met de andere belangrijke studia van Keulen, Trier, Mainz en Edingen
werd het Leuvens college in 1564/65 op geestelijk en tijdelijk gebied hervormd 213 .

212
Gegevens verzameld uit FAC 47e; Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Ms. 16490: NORBERTUS A S. JULIANA, Notifia brevis virorum plurium celebrium Carmelitarum in Belgio; Ms. 16492:
NoRBERTUS A S. JULIANA, De Scriptoribus Belgicis et viris illustribus ex Ordine Carmelitano;
Ms. 16516: Viri illustres ordinis Carmelitani.
213
FAC 47b, fol. 682r en 684v.
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HOOFDSTUK V

DE STUDIA GENERALIA EN ENKELE ANDERE
BELANGRIJKE INTERNATIONALE STUDIEHUIZEN
AAN DE UNIVERSITEITEN
VOORNAAMSTE BRONNEN - NAAM EN BEGRIP STUDIUM GENERALE

Voor gegevens betreffende de bovenbouw van de studieorganisatie, welke de
studia generalia en enkele andere belangrijke studia aan de universiteiten omvatte, zijn wij in hoofdzaak aangewezen op de verschillende uitgaven van de
constituties van de orde, die onder een aparte rubriek de studie meermalen hebben geregeld, en verder op de acta van de generale kapittels. Deze bovenbouw
der studie immers was een zaak van het hoogste belang, welke door het hoofdbestuur zelf min of meer als één geheel boven de provinciale organisatie uit geregeld werd. De oudste bron, waarover wij aangaande de organisatie van de
wetenschappelijke opleiding kunnen beschikken, de constituties van het generale kapittel te Londen van 1281 *, betreft bijna uitsluitend de studia generalia, vooral het studium van Parijs. Zo de bepalingen over de studia generalia,
die wij hierin aantreffen, al niet de oudste in feite zijn, dan hebben wij hier toch
wellicht de eerste belangrijke regeling van de studie, vooral aan de studia generalia, voor ons. In de lijst van generale kapittels, welke wij bezitten van de hand
van magister Johannes Trisse (t 1363) over de periode van 1259 tot 1362,
vinden we in korte aantekeningen het voornaamste der verschillende kapittels
vermeld. Over het kapittel van Londen van 1281 schrijft hij: 'in hoc capitulo
fuerunt plura ordinata quoad studia generalia ordinis etc." 2 . Dit stemt met de
nu teruggevonden constituties van 1281 overeen. Bij de kapittels vóór 1281
wordt er over de studie niets door hem vermeld, bij die van daarna geeft hij
nog meermalen aantekeningen hierover. Voegen we hierbij dat de Ignea Sagitta
van Nicolaus Gallus, geschreven in 1270, ons nog geenszins een uitgebreide
studieregeling laat vermoeden, dan is het niet al te gewaagd te veronderstellen,
dat de constituties van 1281 de eerste belangrijke regeling van de hoogste studies te zien geven. Over de inhoud van deze regeling aanstonds meer.
In rubrica 7 van de constituties van 1281 is er sprake van studia communia of
studia communiter assignata en komt ook eenmaal als synoniem de naam stu-

1
2

Constitutiones Capituii Londinensis anni 1281, ed. L. SAGGI in AOCy XV 203-245.
МНС, 204.
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dium generale voor 3 . Vanaf 1294 treffen we op één uitzondering na uitsluitend
deze laatste term in de constituties aan 4 . Er is over de naam studium generale
al sedert lange tijd een uitgebreide discussie aan de gang 5 . Wij laten deze voor
wat ze is. Voor het gebruik van de naam bij de Karmelieten stemmen we in
met de verklaring van Denifle6: de betekenis van 'het zich toeleggen op de
wetenschap' vervat in de term studium, wordt via 'onderricht' uitgebreid tot
'instituut voor onderricht'. Generale slaat daarbij op de studenten, het betekent 'voor allen', in ons geval : voor alle Karmelieten zonder onderscheid van
provincies. Identiek hiermee is studium commune, dat we boven als andere
naam voor studium generale dan ook reeds gevonden hebben. Studium generale wil niet zeggen, dat er verschillende vakken onderwezen werden: een studium generale was mogelijk in elke wetenschap. Overigens kunnen we ten aanzien van de verdere inhoud van de term met Denifle zeggen, dat het begrip studium generale bij de orden niet tot het uiterste is doorgevoerd. Het belangrijkste
is: hoofdstudiehuis voor studenten van verschillende provincies. Bij de Karmelieten werd zo'n studium officieel door het generaal kapittel aangewezen.

AANTAL EN AARD DER STUDIA GENERALIA

Er was dus reeds in 1281 sprake van studia generalia. Deze worden echter met
uitzondering van Parijs, wonderlijk genoeg, niet bij name of zelfs maar in aantal genoemd. Wel wordt om die studia te bevolken met de beste studenten elke
provincie verplicht minstens twee studenten, aangewezen volgens bekwaamheid, daar naar toe te sturen, met dien verstande echter, dat degenen die geschikt zijn om lector te worden in de theologie, naar Parijs gestuurd moeten
worden. Omwille van het grote belang van het rubrica 7 van de constituties van
1281 voor het begin van de hoogste opleiding in de orde geven wij de eerste
twee alinea's in hun geheel weer:
'Quoniam ignorantia mater est erroris, et ex consequent! cuiuslibet status deperditio, nobis et ordini quoad hoc volentes in posterum providere, duximus
firmiter statuendum quod quelibet provincia de duobus scolaribus ad minus ad
studia communiter assignata, secundum habilitatem eorumdem, in diversis
scienciis mittere teneantur. Ita quod qui fuerint ad lectorizandum habiles in
theologica facúltate parisius transmittantur. Addentes quod predicti scolares
3

Const. 1281, in AOC, XV 212-215.
De constituties van 1294 bezigen naast een veelvuldig gebruik van de naam studium generale
nog eenmaal de uitdrukking studia communia {Const. 1294, in AOC, XVIII 135-137).
5
G. BANNENBERG, Organisatie en bestuur van de Middeleeuwse Universiteit, diss. Nijmegen
1953, 158 sq.
6
H. DENIFLE, Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters bis 1400, Berlin 1885, 15 sq.
4
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unum habentes priorem secundum ordinationem prioris et capituli generalis,
prêter domum propriamquod ( ! ) nunc fratres nostri inhabitant, personaliter in
domo conductiva inter scolares commorentur, quousque locus studentibus aptius in dieta universitate ordini nostro fuerit procuratus.
Prior vero generalis, secundum quod predictum est, fratres alios de diversis
provinciis studio deputatos, secundum quod sibi videbitur ad utilitatem ordinis
et provinciarum de quibus fuerint et etiam eorum, ponet et assignet in aliis
communibus studiis a capitulo generali assignatis, in artibus in quibus indiguerint instruendos' 7 .
Het is mij een raadsel, hoe P. Saggi O.Carm. in zijn inleiding op de tekstuitgave van de constituties van 1294 kan zeggen, dat hier in 1281 slechts sprake
is van één studium generale, namelijk te Parijs voor de theologie8. In de eerste
alinea vinden we immers een ondubbelzinnig meervoud: 'studia communiter
assignata' en 'scolares in diversis scientiis.' Het gaat dus over meer dan één studium en over meer dan alleen maar theologie. In de tweede alinea wordt verder
duidelijk gesproken over 'aliis communibus studiis' (te weten buiten het theologicum van Parijs), waaraan de generaal de andere studenten uit de verschillende provincies voor de studie aangewezen en niet voor de lectoraatsopleiding
te Parijs bestemd, moet plaatsen voor de studie in andere vakken. Bovendien :
elke provincie moet minstens twee studenten sturen, terwijl bij de opsomming
van provincies die studenten naar Parijs moeten sturen, niet eens alle tien provincies genoemd worden en sommige daarbij met één student kunnen volstaan.
Wel is duidelijk dat alleen te Parijs een studium generale voor de theologie is ter
opleiding van de lectoren en ook dat Parijs in deze rubriek over de studie verreweg de belangrijkste plaats inneemt; bijna alle bepalingen hebben betrekking
op het Parijse studium, zozeer zelfs, dat deze rubriek simpelweg 'De studentibus
Parisi us' betiteld werd. Om te zorgen, dat het studium van Parijs, dat voorlopig
gevestigd zou zijn in een gehuurd huis te midden van de universiteitsstudenten,
ook aanstonds voldoende studenten kreeg, werd de voorlopige bepaling gemaakt, dat de provincies Engeland, Francia, Aquitanië en het H. Land ieder
twee studenten naar Parijs zouden sturen, en de Provence, Lombardije en Duitsland ieder één. Mocht de generaal ergens nog geschikte kandidaten aantreffen,
dan moest hij niet nalaten deze naar Parijs of andere studia te sturen 9 . Ook
7

Const. 1281, in AOC, XV 212.
L. Saggi in zijn inleiding op Const. 1294, in AOC, XVIII125 : 'In constitutione V, de Studentibus, ordinantur quinqué studia generalia 'pro loycalibus et naturali philosophia' et unum,
i.e. Parisiense, pro theologia. In constitutionibus anni 1281 unicum erat Parisiense pro theologia'.
9
Const. 1281, in AOC, XV 213: 'Quantum autem est de speculatione presenti damus in mandatis, districte precipiendo prioribus provincialibus et eorum subditis, quod provincia anglie
duos studentes, provincia francie duos studentes, provincia aquitanië duos studentes, provin8
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mocht iemand die geschikt was om met succes theologie te studeren en van
zijn vrienden de benodigde studiegelden kon krijgen, na schriftelijke goedkeuring van de provinciaal en met speciaal verlof van de generaal of van het generaal kapittel naar het studium van Parijs gaan10.
De overige bepalingen van 1281 zullen voorzover nodig verderop nog aan de
orde komen.
De constituties van Bordeaux van 129411 zijn wat duidelijker aangaande de
studia generalia: er zouden vijf studia generalia voor logica en natuurfilosofie
zijn, het eerste in Engeland, het tweede in het convent van Parijs, het derde in
Toulouse, het vierde in Montpellier en het vijfde in Nederduitsland 12 . Met betrekking tot het verplichte aantal studenten, dat elke provincie had te sturen,
trof men de volgende regeling: De Provence en Nederduitsland moesten elk
twee studenten sturen naar het philosophicum van Parijs; Francia, het H. Land
en Spanje elk twee studenten naar Montpellier; Lombardije, de Romeinse provincie en Sicilië moesten twee studenten naar Toulouse zenden en de andere
provincies die dat wilden, konden dat eveneens doen. Op gelijke wijze konden
de provincies die dat wilden, studenten naar Engeland sturen. Als sommige provincies anders dan volgens bovengenoemde regeling meer dan twee scolares
naar genoemde studia wilden sturen, moesten zij voor iedere student aan het
belanghebbende studium vijf pond turonenses betalen13.
Parijs had nu twee studia generalia. Naast het studium philosophicum, dat gehuisvest was m het klooster in de wijk 'au Plâter' 14 , was in de stad ook het enige

eia terre sánete duos studentes, provincia provincie unum studentem, provincia lombardie
unum, provincia alemanie unum ad predictum generale studium transmutant parisius ordinatum. Si quos autem alios studio predicto habiles in quibuscumque nostre religionis provincns prior generalis invenerit, illuc vel ad alia studia illos transmitiere non omittat'.
10
Ibid , 212-213: 'Si qui vero ad proficiendum m theologia competenter ydonei ab amicis
suis provisionem subscriptam sufficienter poterunt optinere, liceat eos de suorum pnorum
provmcialium beneplacito et assensu per suas litteras specialiter et expresse habitas et capituli (?) vel prions generalis super premissis habita I icen tía speciali, ad studium parisiense
accedere'.
11
Constituttones CapituU Burdegalensis anni 1294, ed. L. SAGGI in AOC, XVIII 123-185.
12
Ibid., 135: '...quod sint quinqué generalia studia pro loycalibus et naturali phylosophia
audiendis. Quorum unum sit in Anglia, secundum in conventu parisiens!, tercium Tholose,
quartum in Monte Pessulano, quintum in Alamama inferiori'.
13
Ibid., 135 : 'Ad dictum autem studium parisiense mittant priores provintiales Provintie duos
scolares et inférions Alamanie duos; ad Montem Pesulanum mittant provintiales Francie
duos, Terre Sancte duos, Yspanie duos; Tholosam provintie Lombardie duos, Romane provintie duos. Scialle duos, et alie provintie, quecumque volunt, mittant duos ibidem. Similiter
m Angliam mittant quibus placet. - Et si que provintie prêter modum prcscnptum plures quam
duos scolares ad dicta studia transmitiere voluennt quinqué libras turonensium mittant lili
domui pro unoquoque'.
H
Voor de verschillende plaatsen, waar het Parijse convent gevestigd is geweest, zie p. 27
van deze studie en verder Chartulanum Umversitatis Pansiensis, éd. H. DENIFLE-A. CHATE-
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Studium generale theologicum der orde gevestigd in een gehuurd huis temidden
der universiteitsstudenten. Dit laatste kon toen op een minimum aantal van
16 studenten rekenen, want de provincies Engeland, Francia en Aquitanië waren verplicht ieder twee studenten te sturen en de Provence, Nederduitsland,
Lombardije, Toscane, Opperduitsland, Spanje, Sicilië, het H. Land, Ierland en
Schotland ieder één15.
Het studium aan de Romeinse Curie te Avignon bestond zeker al in 1318, toen
uit de gemene middelen van de orde voor de magister regens aldaar 200 grossi
werden betaald als reisgeld voor de reis van Engeland naar het pauselijk hof
en 100 grossi als vestiarium16. Gerard us van Bologna, die in 1317 stierf, had
zijn vijfde Quodlibet reeds te Avignon 'gedetermineerd'17.
Op het generaal kapittel te Montpellier in 1321 werden ook Bologna, Keulen
en Londen als studium generale aangewezen, waar elke provincie, die dat wilde,
studenten naar toe kon zenden18.
Reeds voordat het convent van Londen studium generale werd, waren er al
studia aan de beide beroemde universiteiten van Oxford en Cambridge19. Van
het generaal kapittel van 1312 weten we, dat daar veel zaken geregeld werden
'specialiter quoad studium Oxoniense'20. Toch worden de huizen te Oxford en
Cambridge nooit onder de studia generalia genoemd.
De studia generalia, die we tot nog toe aangetroffen hebben, worden in de
constituties van 1324 met één uitgebreid en in aantal en met name genoemd:
acht studia generalia, namelijk te Parijs, Toulouse, Bologna, Florence, Montpellier, Keulen, Londen en aan de Curia Romana (Avignon)21. Bij de opsomming wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen philosophica en theologica,
LAIN, II 214-215; МНС, 283-284; В. XIBERTA, De Instilutis Ordinis Carmelitarum quae ad doc
trinas philosophorum el theologorum sequendas pertinent, in AOC, VI 358-359. In 1317-18 ver
wierven de Karmelieten een nieuw klooster aan de huidige Place Maubert, waarin na enige
tijd het studium generale voor de filosofie én het studium generale voor de theologie gevestigd
waren (cf. XIBERTA, o.e., 359). Deze situatie treffen we ook aan in de constituties van 1324.
Vanaf 1336 was het Parijse studium generale uitsluitend bestemd voor de theologie; zie verderop in de tekst van dit hoofdstuk.
15
Const. 1294, in AOC, XVIII 136: 'Prêter ista quinqué studia generalia, Parisius inter scolares studium theologycum ordinamus ad quod mittant provintiales Anglie duos, Provintie
unum, Francie duos, Equittanie duos, Allemanie inferioris unum, Lombardie unum, Tuscie
unum, Allcmanic superioris unum, Yspanie unum, Scicilie unum. Terre Sánete unum, Ybernie
et Scotie unum'.
16
ACG, I 18. Voor het vestiarium zie hoofdstuk VIH.
11
XIBERTA, De Institutis Ord. Carni...., in AOC, VI 357.
18
ACG, I 22.
19
XIBERTA, o.e., 353 en 357 sq.; В. ZIMMERMAN, De Institutis Ordinis Carmelitarum quae ad
doctrinas philosophorum et theologorum sequendas pertinent'. Additamenta, in AOC, VII 166-179.
20
МНС, 206.
21
Const. 1324, in МНС, 53. De Studie wordt geregeld in rubrica XVI, De studiis et studentibus et provisionibus eorum (ibid., 53-62).
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terwijl verderop in de tekst wordt bepaald, dat aan elk studium generale zowel
filosofie als theologie zal gegeven worden 22 . Van nu af geldt ook steeds de bepaling, dat iedere provincie naar elk studium generale twee studenten kan sturen behalve naar Parijs23. Voor het studium van Parijs namelijk, gevestigd in
het nieuwe klooster aan de 'Place Maubert', moet een aantal provincies nog
evenals vroeger één of twee studenten leveren: Narbonne, Francia, Nederduitsland, Lombardije, Aquitanië en Spanje minstens twee, Sicilië, Toscane en Napels minstens één 24 . Overigens stond het deze en andere provincies vrij naar
Parijs zoveel studenten te zenden als men wilde, mits de verschuldigde contributie maar betaald werd 25 , hoewel hier enkele uitzonderingen werden gemaakt 26 .
Het Parijse studium generale aan de Place Maubert werd in 1336 opnieuw uitsluitend bestemd voor de theologie; want niemand mocht nog naar Parijs gezonden worden dan nadat hij in eigen of andere provincie volledig de Physica
of (én?) Metaphysica van Aristoteles gegeven had en bovendien nóg een boek
over de natuurfilosofie had behandeld 27 . Dit onderwijs nu, door de gevorderde
student zelf te geven, sloot de opleiding in de filosofie af28. Deze maatregel van
1336 moet later weer ingetrokken zijn, vermoedelijk tijdens het Westers Schis-

22

Ibid., 56. Zie tekst en commentaar op p. 144.
Ibid., 56: 'Item statuimus quod quaelibet provincia ordinis possit mittere duos studentes
ad quodlibet studium generale et ad Angliam dempto studio Parysiensi'. Het is mogelijk, dat
dit posse ook inhoudt, dat dit gratis kon gebeuren behalve bij het studium van Parijs; zie
hiervoor hoofdstuk VIII p. 229 sq.
24
Ibid., 53: 'Ad studium vero parisiense teneatur per obedientiam mittere Sicilia studentem
unum, provincia Narbonae duos, Francia duos, Alemania inferior duos, Lumbardia duos,
Aquitania duos, Tuscia unum, Híspanla duos, et provincia Neapolitana unum ad minus ad
studium Parisius mittere teneantur ad sumptus communes suarum provinciarum, quae habeant etiam tnbuere dicto conventui Parisius pro quolibet annuatim CL grosses et cuihbet
ipsorum LXX grosses pro vestiario'.
25
Ibid., 54. 'Ceterum quaelibet provincia ad dictum conventum pansicnsem mittat per contnbutionem quotquot voluerit studentes sive bachalarios sive alios, et contribuât pro quolibet
sic misso annuatim dicto conventui centum quinquaginta grosses antiques quos infra mensem sui adventus solvere teneatur, qui post terminum ad suas provincias redeant non vocali'.
26
Nadere gegevens hierover in hoofdstuk Vili.
27
МНС, 125: gen. кар 1336: 'Statuimus quod nullus Scolaris Parysius pro studente mittatur
nisi pnus in sua provincia vel aliena physicam Anstotelis vel metaphysicam complete legent
et praeter hoc ad minus unum de quattuor libris philosophiae naturalis, scilicet de anima vel
de generatione, meteons aut de coelo et mundo, quod provincialibus injungimus observandum...' (met verbetering van het woord philosophicam in physicam naar het voorbeeld van
B. XIBERTA, De scnptoribus scholaslicts saecuh XIVex ordine Carmelitarum, Louvain 1931,21).
Deze maatregel van 1336 wordt met enige wijziging bevestigd in de constituties van 1357 en
1369. Const. 1357,67: 'Item statuimus quod nullus mittatur Parisios msi prius in sua provincia
logicam novam et naturalem philosophiam legent exceptis scolanbus provinciarum insularum'. Cf. Const. ¡369, 63. Zie ook p. 144 in dit hoofdstuk met een zeer duidelijke tekst aangaande de studie in het studium generale van Parijs.
29
Zie p. 182-183.
23
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ma 29 . De constituties van 1462 spreken niet meer over deze exclusieve bestemming. Ze bepalen echter wel, dat niemand naar Parijs gezonden mag worden
om voor lector in de theologie te studeren, dan nadat hij eerst in zijn eigen
provincie logica en filosofie heeft gedoceerd30.
Het aantal studia generalia groeide nog geleidelijk. In 1333 blijken er de studia
van Barcelona, Napels en Milaan bij te horen 31 . Tussen 1333 en 1346 kon elke
provincie naar Toulouse, Montpellier en Avignon maar één student sturen in
plaats van twee 32 . Op de lijst van het generaal kapittel van 1345, waarop buiten
Parijs dertien studia generalia genoemd worden, staan als nieuwe namen vermeld: Perpignan, Brugge en Cahors 33 . Alle tot nog toe genoemde namen komen
voor in de constituties van 135734 en eveneens in die van 136935 onder toevoeging van Bordeaux, dat in 1362 studium generale geworden was 36 . De studia
van Valencia en Praag worden in de kapittelacta van 1379 daartoe aangewezen37.
Wenen 38 krijgt in 1385 en Pavia 39 in 1396 een studium generale, beide studia
direct aan de plaatselijke universiteit geïncorporeerd. Volgens de acta van het
generaal kapittel van 1399 werd het studium van Pavia tegelijk met de universiteit verplaatst naar PiacenzaA0. Het is echter de vraag of deze verplaatsing wel
is doorgegaan dan wel van lange duur is geweest, want nergens worden in de
acta van de generale kapittels professoren of studenten voor Piacenza aangegeven, terwijl Pavia later weer voorkomt op de lijst van de studia generalia.
In 1411 wordt een studium generale gesticht te Padua 41 en in 1447 aan de pas
opgerichte universiteit van Catania op Sicilië42.
De constituties van 1462 (gedrukt in 1499) en die van 1524 geven opnieuw een
hele lijst van studia generalia, 18 in getal, waarbij enkele oude namen als Milaan, Napels, Brugge, Valencia, Praag en Piacenza ontbreken, doch tevens enige
nieuwe voorkomen. De nieuwe lijst van 1462 en 1524 ziet er als volgt uit: Parijs,
" Na het Westers Schisma vinden we filosofiestudenten voor Parijs vermeld; zo wordt b.v.
in 1462 Michael van Brussel door het provinciaal kapittel naar Parijs gezonden pro forma
philosophiae (FAC 47a, fol. 357r).
30
Const. 146211499, Rubrica XV, Caput XV, η. 2 : 'Item Parisius pro gradu lectorie nullus
mittatur nisi prius legerit in sua provincia logicam et naturalem philosophiam exceptis scolaribus provinciarum insularum'.
J1
MHC, 122.
" MHC, 122.
" MHC, 150.
34
Const. 1357, 66.
35
Const. ¡369, 62.
34
ACG, I 52.
37
ACG, I 80.
38
ACG, I 95.
39
ACG, I 117.
40
ACG, I 124.
41
ACG, I 142.
42
ACG, I 219.
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Toulouse, Bologna, Florence, Montpellier, Catalonia, Londen, Keulen, Avignon, Pavia, Perpignan, Bordeaux, Wenen, Angers, Padua, Ferrara, Catania en
Siena"3.
De studia generalia waren, als we het studium generale theologicum van Parijs
even buiten beschouwing laten om daarop aanstonds uitvoerig terug te komen,
aanvankelijk gesticht voor de studie in de artes (constituties 1281) of voor de
logica en natuurfilosofie (constituties 1294). In de constituties van 1324 wordt
bij het vaststellen van de studia generalia in eerste instantie niet gesproken over
een bepaalde studie, doch na velerlei bepalingen voor Parijs wordt verderop in
de context gezegd, dat aan alle studia generalia zowel filosofie als theologie
moet gegeven worden: 'In omnibus autem provinciis ubi generalia studia ordinantur sit studium tam in theologia quam in philosophia' 44 . Deze wat vreemde zinswending kan misschien op het eerste gezicht een andere uitleg dan de
zojuist gegevene aannemelijk maken. De parallelle passages van de constituties
van 1357 en 1369 laten echter door een toevoeging geen twijfel in de tekst over.
1357: 'Sit studium tam in theologia quam in philosophya, prêter in studio parisiensi ubi tantummodo circa theologiam habent studentes intendere principaliter et vacare' 45 . Wel gaat aan deze zin van 1357 direct een passage over universiteitsdocenten vooraf en is er niet expressis verbis sprake van studia generalia, maar hier moeten de woorden: 'in omnibus autem provinciis ubi studia
generalia ordinantur' door een vergissing van de schrijver vóór de geciteerde
zin weggevallen zijn, want met invoeging van deze woorden verloopt tekst en
context van 1324, 1357 en 1369 precies hetzelfde, alleen met de toevoeging over
Parijs in 1357 en 1369, die ons de juiste betekenis van onze tekst doet verstaan.
In elk geval is er de tekst van 1369 om alle moeilijkheid weg te nemen: 'In
omnibus autem provinciis ubi generalia studia ordinantur sit studium tam in
theologia quam in philosophia preterquam in studio Parisiensi ubi tantummodo
circa theologiam habeant studentes intendere principaliter et vacare' 46 . In deze
tekst is het volkomen duidelijk, dat de studie van de filosofie en de theologie
samen in het studium generale moet plaats hebben en dat er niet voor één van
beide vakken elders in de provincie nog een studium zou moeten of mogen zijn,

43

Const. ¡46211499, Rubrica XV, Caput XV, η. 1; Const. 1524, Caput XV, η. 1.
Const. 1324, in МНС, 56 η. 17.
45
Moulins, Bibliothèque municipale, Ms. 45, fol. 32r. In de uitgave van de Const. 1357, vermeld in de litteratuuropgave, zou deze tekst tezamen met een voorafgaande passage over docenten aan een universitair studium moeten staan op p. 70 na de eerste alinea, maar de uitgever van deze constituties volgens het genoemde handschrift van Moulins, die bovendien
een ontelbaar aantal andere fouten bij zijn uitgave gemaakt heeft, heeft deze twee passages
om onverklaarbare reden weggelaten. De naar het handschrift gecorrigeerde tekst van rubrica XVI over de studie werd mij welwillend bezorgd door Drs. R. Hendriks O. Carm.
46
Const. 1369, 66.
44
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zoals men aanvankelijk bij de tekst van 1324 misschien had kunnen denken.
Alleen het studium generale van Parijs is gereserveerd voor de theologie.
De studia generalia vormden als gezegd de bovenbouw van de studieorganisatie
en hadden de grootste aandacht van het generale bestuur van de orde. Het generaal kapittel wees deze studia aan, stelde de toelatingseisen vast, bepaalde het
aantal studenten, dat elke provincie aanvankelijk moest, later kon sturen en
gaf soms richtlijnen omtrent de studieduur, vooral in verband met de geassocieerde universitaire studie en omtrent de financiële verplichtingen ten aanzien
van docenten en studenten. Vanouds kwamen vanzelfsprekend de beste studenten in aanmerking voor de studia generalia. De constituties stelden het sedert
1345 uitdrukkelijk vast, dat alleen de 'meliores in moribus et scientia' gezonden
mochten worden 47 .
In 1333 wordt verordend, dat geen studenten naar de studia generalia gezonden
mogen worden 'nisi sufficienter fuerint in logicalibus instruct!' 48 , hetgeen in
1345 iets minder eisend, of iets nauwkeuriger gepreciseerd, wordt geformuleerd
als : 'Nullus Scolaris mittatur extra provinciam suam ad quodcumque studium
generale pro audiendis tractatibus et veteri logica' 49 ; de constituties van 1357
en 1369 voegen daaraan nog min of meer verzachtend het woord primitus toe:
'pro tractatibus aut veteri logica primitus audiendis' 50 . Uit al deze nuances is
in elk geval wel duidelijk, dat men voortaan voor de toelating tot een studium
generale de grondslagen van de logica behoorlijk moest beheersen. Slechts dan
was het immers mogelijk om in de normaal toegestane verblijfsduur van drie
jaar de filosofiecursus te voltooien. De studia generalia waren immers bedoeld
om onderwijs op hoog niveau te verzekeren en om naast de gewenste uitwisseling van studenten ook de mogelijkheid te verschaffen tot het behalen van de
licentia docendi binnen heel de orde en mettertijd ook tot het verwerven van
de universitaire graden in de theologie, als het studium generale aan een universiteit gevestigd was.
VERBONDENHEID VAN VEEL STUDIA GENERALIA MET DE
UNIVERSITAIRE WERELD

De verbondenheid van zeer veel studia generalia met de universitaire wereld is
in dit hoofdstuk nog onvoldoende naar voren gekomen. De studia generalia
van de Karmelieten, zoals trouwens ook van de andere bedelorden, werden bij
voorkeur gesticht in een universiteitsstad of in andere belangrijke plaatsen,
waar mettertijd toch ook een universiteit opgericht werd. Ze waren niet alleen
47

MHC,
MHC,
« MHC,
50
Const,
48

154.
122.
154.
i357, 67; Const. 1369, 63.
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dicht bij een universiteit gevestigd, maar meestal ook, wanneer de universiteit
een theologische faculteit rijk was, nauw ermee verbonden. Soms waren de studia generalia daartoe door een plechtige acte van incorporatie in de universitaire gemeenschap opgenomen, zoals b.v. het studium generale te Keulen, maar
ook als van een dergelijke plechtige incorporatie niets bekend is, blijkt de feitelijke situatie toch veelal ongeveer dezelfde te zijn als in het eerste geval. De
middeleeuwse universiteit was een universitas magistrorum et scholarium. Wie
eenmaal aan een bepaalde universiteit gepromoveerd was, bleef deel uitmaken
van het gremium magistrorum van die universiteit. Ieder van deze magisters
kon aan de universiteit als regens, als docerend en disputerend hoogleraar optreden. De plaats waar ze dat in de universiteitsstad deden, was op zich minder
belangrijk. Zo is het niet verwonderlijk, dat de magistri regentes in de studia
generalia van de bedelorden, mits ze aan de universiteit ter plaatse waren gepromoveerd of aldaar, indien elders gepromoveerd, toch geaccepteerd en geimmatriculeerd, a.h.w. vanzelf met hun gehoor tot de universitaire gemeenschap
behoorden. Wanneer de studenten van het studium generale, die bij hun eigen
magister regens de lessen volgden, bovendien al dan niet na immatriculatie toegang hadden tot andere universitaire activiteiten, met name tot de vele academische disputen, dan kon hun opleiding, ook al studeerden ze niet direct voor
een universitaire graad, toch beschouwd worden als een studie aan de universiteit. Zo was het studium generale bij een universitaire theologische faculteit toch
met behoud van eigen zelfstandigheid (voor zover het niet de strikte opleiding
voor de theologische graden betrof, want deze verliep geheel binnen de competentie en onder toezicht van de theologische faculteit van de universiteit) een
plaats, van waaruit men deel had aan de universitaire wereld. Dit gold eerst en
vooral de theologische opleiding aan het studium generale, al schijnen ook de
filosofiestudenten de universitaire disputen in de facultas artium wel bezocht
te hebben. Wanneer we deze hele situatie overzien, wordt het voor ons begrijpelijk, dat men bij een theologische studie aan een studium generale soms kon
spreken van een stare in theologica facúltate en dat men soms, b.v. bij de lectoraatsopleiding het woord universitas gebruikte, terwijl het gaat om een eigen
opleiding aan een studium generale, die echter haar verlengstuk vond in de
deelname aan het universitaire leven. Hiermee moeten we terdege rekening
houden, als we de opleiding voor de licentia docendi binnen de orde nader gaan
bezien. We zullen dan b.v. vinden, dat men voor de lectoraatsopleiding een
plaats vaststelt aan deze of gene universiteit, terwijl het in eerste instantie om
een studie in en vanuit het eigen studium generale aldaar gaat. De weg is nu
voldoende bereid om de mogelijkheid aan de verschillende studia generalia de
licentia docendi binnen de orde te behalen aan een nader onderzoek te onderwerpen.
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STUDIA TER VERKRIJGING VAN DE LICENTIA DOCENDI BINNEN DE ORDE

De licentia docendi bij de artes, verkregen door een studie aan een of ander
studium generale, bezorgt ons niet veel moeilijkheid. Zodra we uit de veertiende
eeuw de eerste berichten over studenten en docenten hebben, zien we, dat veel
studenten na hun terugkeer uit de verschillende studia generalia buiten Parijs,
in de provincie een taak krijgen als Informator, als docent in de logica en de
filosofie. Er zijn evenwel geen gegevens bekend, waaruit blijkt, dat de bevoegd
heid tot het geven van dit onderwijs aanvankelijk alleen aan de studia generalia
verkregen kon worden. Inzake de licentia docendi bij de theologie echter moe
ten we de situatie nauwkeuriger bekijken en de aanvankelijke beperking, die
er bij de lectoraatsopleiding en de universitaire promotie in de theologie moet
hebben bestaan, duidelijk onderkennen. We hebben zo even een ontwikkeling
gezien, welke uitliep op studia generalia, waar filosofie en theologie samen gegegeven werden. Afgezien evenwel van deze feiten, die ten dele pas door recente
bronnenpublicaties 51 duidelijk zijn geworden, heeft men zich tot nog toe aan
gaande de gelijkwaardigheid van de studia generalia inzake de mogelijkheid om
daar voor lector te studeren en, zo er een plaatselijke universiteit met een theo
logische faculteit was, om daar het magisterium in de theologie te verwerven,
geen enkel probleem gesteld en deze gelijkwaardigheid als vanzelfsprekend aan
vaard 5 2 . Nauwkeurige lezing en vergelijking van alle beschikbare teksten in de
verschillende uitgaven der constituties en in de acta van de generale kapittels en
enkele aanvullende gegevens van elders maken echter duidelijk, dat tot het be
gin van het Westers Schisma de lectoraatsopleiding in de theologie beperkt
was tot het studium generale van Parijs en dat tot het midden van de veertiende
eeuw de universitaire graden in de theologie waarschijnlijk normaliter slechts
behaald mochten worden te Parijs, Oxford en Cambridge. Deze twee kwesties
zullen we nu afzonderlijk bespreken.
51
De constituties van 1281, teruggevonden in 1949 en gepubliceerd door L. Saggi in 1950
(ЛОС, XV 203-245), alsmede de constituties van 1294, teruggevonden in 1952 en uitgegeven
in 1953 eveneens door L. Saggi (AOC, XVIII 123-185), verschaffen het uitgangspunt voor
ons betoog.
52
Zie b.v. XIBERTA, De scriptoribus scholasticis, 17: 'Haec ( = studia generalia) prope universitates aut saltern in maioribus urbibus, ut profundioris institutionis et graduum assequendorum facultas daretur, constituí consueverunt'. Deze situatie bestond dus volgens hem al vanouds. Hetzelfde schrijft hij in zijn studie De Institutis Ord. Carm
in AOC, VI 356. In beide
gevallen brengt hij wel naar voren, dat Parijs bijzondere toelatingseisen stelde en bijzondere
privileges genoot, maar dit maakte hem niet opmerkzaam op de reservering van het Parijse
studium generale voor de theologie en op de unieke opleiding ter plaatse voor het lectoraat.
Ook BENOÎT-MARIE DE LA CROIX (ZIMMERMAN) ziet in zijn artikel Les Carmes aux Universités
du Moyen Age (Etudes Carmélitaines, XVII (1932), vol. I 82-112) geen verschil in opleidingsmogelijkheden aan de diverse studia generalia evenmin als andere auteurs, die over de studia
generalia schrijven. Men ziet slechts de situatie, zoals die uiteindelijk geworden is.
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DE PLAATS VAN DE LECTORAATSOPLEIDING IN DE THEOLOGIE

De constituties van 1281 stellen in alle duidelijkheid vast, dat degenen, die ge
schikt zijn voor de lectoraatsopleiding in de theologie naar het theologicum
53
generale van Parijs gezonden moeten worden . De constituties van 1294 stel
len nog duidelijker dan die van 1281, dat de studia generalia buiten het theo
54
logicum van Parijs bestemd zijn voor de studie van logica en natuurfilosofie .
De eigenlijke kwestie komt pas naar voren, als in de constituties van 1324 niet
alleen geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen studia generalia voor filo
sofie en voor theologie, maar bovendien bepaald wordt, dat in de studia gene
ralia beide vakken moeten worden onderwezen. De passage uit de constituties
van 1281, die alle lectoraatsstudenten naar het theologicum aan de universiteit
van Parijs riep, is in 1324 geheel verdwenen. Dat was in 1294, althans wat de
letterlijke tekst betreft, ook reeds het geval, maar daar leverde dat nog geen
probleem op, omdat alle studia generalia buiten het theologicum van Parijs
bestemd waren voor logica en filosofie. Toch is er m.i. lange tijd geen verande
ring gekomen ten aanzien van de plaats van de lectoraatsopleiding; deze moet
vanaf het begin tot aan het Westers Schisma uitsluitend te Parijs geweest zijn.
Deze opvatting steunt op de volgende gronden:
1. Wel zou voortaan aan elk studium generale ook theologie gegeven worden,
maar nergens wordt in de constituties of in de acta van de generale kapittels
met evenzoveel woorden gezegd, dat er lectoren in de theologie opgeleid kun
nen worden.
2. Terwijl er nergens geschreven staat, dat men zo en zo lang aan een studium
generale gestudeerd moet hebben om lector te zijn (wel dat men er een vastge
stelde tijd moet verblijven55), vinden we dergelijke bepalingen regelmatig en
met grote nauwkeurigheid met betrekking tot de lectoraatsstudie aan het (sinds
1336 weer uitsluitend theologische) studium generale van Parijs. Nadat het gene
raal kapittel van 1336 het driejarig verblijf aan een studium generale alleen
56
voor dat van Parijs had veranderd in een tweejarig (en niet langer!), wilden
de generale kapittels van 1342 en 1345 de oude regeling terug: 1342 'Item Ru53

Zie de uitvoerige tekst op p. 138-139.
Zie p. 140 met noot 12.
55
Const. 1294, in AOC, XVIII 136: 'Scolares autem qui ad dictum studium ( = het theologi
cum te Parijs), aut etiam ad studia generalia missi fuerint, post tres annos, etiam non revo
cati, cum libris suis et rebus ad suas provintias revertantur'. Cf. Const. 1324, in MHC, 57
n. 24 en 59 n. 37; Const. 1357, 68; Const. 1369, 64.
56
МНС, 126: gen. кар. 1336: 'Item in eadem Rubrica ubi dicitur: studentes parysienses vel
in quibuscumque aliis studiis generalibus ad provincias suas non redeant ante triennium abradatur et dicatur: nullus Scolaris per suam provinciam missus Parysius ad studium ultra duos
annos manere praesumat sine prioris generalis licentia speciali sub poena privationis loci et
vocis ipso facto'.
54
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brica XVI de studiis et studentibus ubi dicitur quod studentes solum per biennium stent etc. (N.B. het gaat hier uitsluitend om Parijs) abradatur et dicatur
per triennium; et si quis a studiis recesserit ante suum tempus completum sine
licentia speciali prioris generalis aut sui provincialis ilio anno in lectorem nullatenus assumatur' " . 1345 'Item volumus et ordinamus quod nullus qui in posterum venerit de studio Parisiensi ante tres annos vel duos cum dimidio com
pletos sit lector in ordine nostro, пес gaudeat privilegio lectoris etiam cum li
centia prioris generalis vel vocatione sui prioris provincialis' 58 . Men zou hierop
kunnen zeggen: goed, maar hiermee is nog niets weerlegd ten aanzien van de
opleiding aan de andere studia generalia, waaraan het studieverblijf niet ver
anderd was. De constituties van 1369 spreken echter klaarder taal door een
tekst uit de constituties van 1357, die wegens het ontbreken van een plaatsbe
paling voor de oplossing van ons probleem irrelevant is, belangrijk te verdui
delijken: 'Item ordinamus quod nullus pro lectore habeatur nee pecunia taxata
pro lectore ei detur nisi per priorem generalem vel capitulum generale vel capitulum provinciale lector fuerit ordinatus postquam compleverit tempus studii sui
Parisiis''S9. Om lector te zijn moet men een aanstelling hebben van de generaal
of van het generaal of provinciaal kapittel na het beëindigen van zijn studie te
Parijs. Over andere studia generalia wordt ook hier bij deze in aanhef algemene
bepaling aangaande het lectoraat met geen woord gerept. Pas als sedert het
Westers Schisma, naar aanstonds zal blijken, de lectorenopleiding gedecentraliseerd is, zullen ook de constituties van 1462 (de eerstvolgende en nieuwe uitgave na 1369) van de verandering getuigen door te schrijven, dat 'nullus pro
lectore habeatur etiam postquam compleverit tempus sui studii parisius vel alibi
nisi fuerit ordinatus ad legendum per priorem generalem vel provincialem aut capitulum provinciale: et actu legerit secundum promotionem' 60 .
3. De opvatting hier verdedigd wordt bevestigd door de benoemingen van de
docenten in de acta van de provinciale kapittels van de Nederduitse provincie
gedurende de veertiende eeuw. Bij de aanwijzing van de studenten voor de studia generalia in de acta provinciae van deze eeuw, zoals Milendunck die heeft
overgeleverd, wordt weliswaar niet aangegeven voor welke studie: filosofie,
theologie of lectoraat in de theologie, men wordt uitgezonden; steeds echter
zien we, dat degenen die uit het studium van Parijs naar de provincie terugkeren
en aan een studium binnen de provincie als docent benoemd worden, een aanstelling krijgen als lector of lector sententiarum, terwijl daarentegen de studen-

" MHC, 142.
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MHC, 153.
59
Const. 1369, 71 ; de parallelle passage in Const. 1357, 75 mist de woorden 'postquam compleverit tempus studii sui Parisiis''.
60

Const. 1462Ц499, Rubrica XVI, Caput XVI, п. 3.
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ten, die uit Engeland en studia generalia als Avignon, Toulouse, Montpellier
e.a. terugkeren, worden aangesteld als Informator om pas na voortgezette studie
te Parijs lector te worden 61 .
4. Zodra echter na het ontstaan van het Westers Schisma in 1378 voor de Romeinse obediëntie, waarbij ook de Nederduitse provincie zich had aangesloten,
het studium van Parijs temidden van het Clementijnse gebied en gehoorzamend
aan de Clementijns gezinde generaal Oller, die door Urbanus VI in 1380 was
afgezet, niet meer acceptabel was, kwam het generaal kapittel van het Romeinse
deel van de orde in 1381 te Verona bijeen en bepaalde nadrukkelijk, dat men na
drie jaar theologische studie in het studium generale aan de universiteit te Bologna lector was: 'Item statuerunt, quod Studentes nostri in Studio Bononiensi
in Theologica facúltate stantes per tres annos Lectores sint ; et eisdem gratijs et privilegijs quibus Lectores Parisienses utantur' 62 . Had men allang aan een studium
generale buiten Parijs voor lector kunnen studeren, dan hoefde men toch hier
bij het zeer belangrijke studium generale van Bologna (sedert 1321) niet met
zoveel nadruk voorop te stellen, dat men na drie jaar theologische studie, vanouds de normale tijd voor de lectoraatsstudie, lector was. Het gaat hier ook niet
om de toekenning van privileges die Bolognese lectoren tot nu toe nog niet zouden genoten hebben. Afgezien van het feit, dat pas in tweede instantie over privileges gesproken wordt, is er ook geen onderscheid in privileges van lectoren
bekend. Men kon ze met recht de privileges van de Parijse lectoren noemen,
omdat Parijs de eerste en tot dan toe enige lectoraatsopleiding had. Het gaat
in deze bepaling om de instelling van de lectoraatsopleiding zelf te Bologna,
met alle voorrechten evenwel, waardoor de tot dan toe exclusieve opleiding te
Parijs gekenmerkt was. Deze uitleg sluit niet alleen harmonisch aan bij de argumentatie van de eerste vier punten, maar past ook geheel in de historische
situatie van die tijd en wordt nog volkomen bevestigd door de volgende punten.
5. Vier jaar later werd op het generaal kapittel te Bamberg in 1385 ter vervanging van het Parijse studium generale aan de jonge universiteit van Wenen
(1365), waar juist in 1384 de theologische faculteit met pauselijke goedkeuring
naar het model van Parijs was ingericht en waar veel professoren en studenten
van Parijs zich wegens het Westers Schisma gevestigd hadden, een nieuw studium generale van de orde gesticht met alle privileges van het Parijse studium 63 .
61
Deze benoemingen zijn te vinden in FAC 47a vanaf fol. 50v; men moet ze successievelijk
allemaal nagaan, één voorbeeld hier gegeven bewijst natuurlijk niets.
« ACG, I 88.
63
ACG, I 95: gen. kap. te Bamberg 1385: 'Primo ordinaverunt quod amodo sit Generale Studium in Conventu Viennae Provinciae Superioris Alemaniae; et quod ibidem Studentes per
triennium, ac legentes ordinarie Bibliam, aut Sententias, ac doctorati, gaudeant eisdem gratijs
quibus hactenus Lectores nostri Parisiensis Studij ac alij Graduati et Doctorati gaudere consueverunt, dummodo ibidem Graduati, per Priorem Generalem fuerint promoti'.
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Ook hier kwam een lectoraatsopleiding per trieimium, maar dan ook met alle
privileges van de Parijse lectoren. Of Nederduitsland tussen 1381 en 1385 nog
studenten naar Bologna gestuurd heeft, is wegens een lacune in de acta provinciae bij Milendunck (1369-1383) niet bekend, maar we zien in de acta vanaf
1384 wel, dat de studenten, die de Nederduitse provincie nu naar Wenen stuur
de, evenals vroeger de Parijse studenten, bij hun terugkeer lector of lector sententiarum werden en niet Informator zoals de studenten van elders. De studen
ten te Wenen krijgen ook, evenals eerst die te Parijs, van de provincie een hoger
vestiarium dan de studenten aan de andere studia extra provinciam 6A .
6. Na de stichting van de universiteit van Keulen in 1389 naar het model en
met de privileges van de Parijse universiteit vinden we in 1391 aan het Keulse
studium generale van de Karmelieten ook voor het eerst in alle duidelijkheid
lectoraatsstudenten aangegeven, die 'studentes theologiae pro forma Parisiensi'
genoemd werden en die alle disputen na het middagmaal persoonlijk moesten
bijwonen 'quod si non fecerint, ex tunc annus ille non computabitur illis pro
forma parisiensi' 65 . Twee van de vier studenten hierbij genoemd staan in 1392,
onder het motto studentes pro gradu, geschreven 'pro completione anni se
cundi' 6 6 . Het moet hier, gezien de terminologie der benoemingen bekend uit
de volgende eeuw, wel gaan over studenten pro forma lectoratus, en daarna
volgt bovendien nog de aanwijzing van twee 'studentes Theologiae pro forma
simplici et non pro gradu' 6 7 . In de vijftiende eeuw vinden we de lectoraatsop
leiding op verschillende plaatsen in de Nederduitse provincie.
7. Voor wie dit alles nog niet voldoende mocht zijn om aan te tonen, dat de
studia generalia als zodanig aanvankelijk geen lectoraatsopleiding in de theo
logie hadden behalve het studium van Parijs, en dat pas ten gevolge van het
Westers Schisma deze opleiding geleidelijk gedecentraliseerd werd, volgen hier
nog enkele ondubbelzinnige feiten, die dit kunnen staven.
Florence had sedert 1324 een studium generale. Daar zou men dus volgens de
hier bestreden opvatting sedertdien voor lector in de theologie hebben kunnen
studeren. Toch staat in de acta van het generaal kapittel te Le Selve van 1399
geschreven: 'Item ordinaverunt quod Studentes in Theologia in Provincia Tusciae possint promoveri per Capitulum Provinciale dictae Provinciae in Conven68
tu Florentiae pro gradu Lectoratus; et hoc ad instantiam dictae Provinciae' .
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De studenten te Wenen krijgen in deze tijd, zoals eertijds de Parijse studenten, zes florijnen
tegenover de andere studenten buiten de provincie drie. Zie verder hoofdstuk VIII.
65
FAC 47a, fol. 152v en FAC 47e, fol. 44r.
«FAC47a, fol. 154r.
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FAC 47a, fol. 154г.
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Ibid.
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Op eigen verzoek van de provincie Tuscia kreeg het provinciaal kapittel verlof
om mensen voor het lectoraat op te leiden aan het studium van Florence.
Bologna bezat sedert 1381 een opleiding voor het lectoraat met alle privileges
daaraan verbonden. Toen evenwel het generaal kapittel van 1405 te Bologna
met goedkeuring van paus Innocentius VII nog verder ging en het Parijse studium generale formeel verplaatste naar Bologna voor de duur van het schisma,
trad het studium van Bologna volledig in de rechten van Parijs, zozeer dat de
concessie aan Florence daarvoor kennelijk weer moest wijken: 'Item propter
Schisma et ipso regnante, ordinaverunt Studium Parisiense in nostro Conventu
Bononiae, nolentes quod in aliquo conventu Italiae nostri Ordinis sit Universitas aliqua pro Gradu Lectoratus, nisi dumtaxat in Universitate Bononiae.
Item statuerunt quod studentes nostri in studio Bononiae in Theologica Facúltate stantes per tres annos, Lectores sint, et eisdem gratiis ac privilegiis quibus
Lectores Parisienses utantur' 69 . Alleen te Bologna dus kon men in Italië toen
voor lector studeren, terwijl er toch enkele studia generalia méér in Italië waren,
namelijk te Florence, Milaan en Napels.
Nadat in 1411 de eenheid in de Karmelorde hersteld was, is er naar het schijnt
nog enige tijd het streven geweest de lectoraatsopleiding geheel of gedeeltelijk
weer in Parijs samen te brengen. Het studium generale, dat in 1405 formeel van
Parijs naar Bologna was verplaatst, werd in 1411 door het generaal kapittel
met machtiging van Joannes XXIII naar Parijs teruggebracht en de lectoraatsopleiding werd te Parijs weer op driejaar gesteld70. Aangezien veel provincies
evenwel een tekort aan lectoren hadden, mochten alle provinciaals volgens een
besluit van het generale kapittel van 1416 hun studenten, die op dat tijdstip
in Parijs waren of in de toekomst nog zouden komen, na een verblijf van twee
jaar terugroepen naar hun provincie71. Lectoraatsopleidingen in andere studia
generalia worden weer niet genoemd. Toen Parijs echter wegens een kritieke
periode in de honderdjarige oorlog niet toegankelijk was, stond het generaal
kapittel van 1420 te Montpellier toe, dat men tijdelijk elders voor de lectoraatsstudie terecht kon, met name in Florence (voor de tweede maal !) en Toulouse.
69

ACG, I 131.
FAC 47e, fol. 55r (370v); ACG, I 144: gen. kap. te Bologna 1405: 'Item ordinamus, quod
deinceps, scilicet a XXVI. die Mensis Aprilis Anni Dni MCCCXI. non fiant Lectores in
Parisiis nee habeantur pro Lectoribus, nisi ibidem steterint per tres annos'.
71
ACG, I 155-156: gen. кар. 1416: 'Item quia multae Provinciae Lectoribus indigent pro suis
Conventibus ad honorem et servitium Ordinis, idcirco statuimus et volumus, quod omnes et
singuli Provinciales totius Ordinis suos studentes qui modo sunt Parisiis, et in posterum erunt,
completis duobus annis possint vocare ad suas provincias, nonobstante quacumque Consti
tutione alias in contrarium facta. Mandantes omnibus et singulis studentibus, qui nunc sunt,
aut in futurum erunt, sub poena privationis suarum taxationum, et suorum vestiariorum,
quod dum a suis Provincialibus vocali fuerint, absque contradictione quacumque eis obediant,
ad suas Provincias sub praedicta poena revertendo'.
70
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'Item in Studio Florentino ordinamus quod Scholares Fratres nostri Ordinis
lectorari possint pro tempore pro quo commodius Parisius non valebunt accedere, et dicti Fratres ibidem lectorati habilitan possint ad gradum Magisterii' 72 .
Toulouse was vooral voor Zuid-Franse studenten bedoeld: 'Item ordinamus
quod Scholares in Theologia lectorentur in Conventu Tholosae praesertim linguae occitanae quamdiu Parisius non valebunt commode accedere' 73 .
Van een eventuele korte onderbreking van de lectoraatsopleiding te Bologna,
Wenen en Keulen na het herstel van Parijs is niets bekend wegens lacunes in
het bronnenmateriaal. Vooral voor de studia generalia van Wenen en Keulen,
die geïncorporeerd waren aan universiteiten, welke geheel naar het model van
Parijs en met alle Parijse privileges gesticht waren, lijkt me zo'n onderbreking
niet waarschijnlijk.
Hiermee is toch wel voldoende aangetoond, dat men tot aan het Westers Schisma alleen te Parijs het lectoraat in de theologie kon behalen. Een klein voorbehoud moet er misschien toch gemaakt worden voor Engeland. De Engelse
provincie is waarschijnlijk het eerst tot de activiteit van het apostolaat en van de
beoefening van de wetenschap overgegaan. Deze provincie had verder een bijzondere studieorganisatie, die sterk aanleunde tegen de beide beroemde universiteiten van Oxford en Cambridge. In de constituties wordt menigmaal, ook in
het hoofdstuk over de studie, bij een voorschrift een uitzondering gemaakt voor
Engeland, dat eigen gewoonten mag blijven volgen. Zo moet er daarom ook
enige ruimte open blijven voor de mogelijkheid van een eigen lectoraatsopleiding in de studia aan de universiteiten van Oxford en Cambridge reeds vanaf
het begin, al is ons daaromtrent niets bekend. Zo deze eigen opleiding al bestaan heeft, dan stond deze toch waarschijnlijk niet open voor studenten van
het vasteland. Geen enkele Nederduitse student uit die tijd wordt na zijn terugkeer uit Engeland lector, op zijn hoogst Informator. In de vijftiende eeuw ging
men wél naar Engeland voor het lectoraat 74 . Zelfs als we voor Engeland zelf
een uitzondering zouden maken, blijft het overigens een opmerkelijke situatie,
dat voor heel het vasteland van Europa de Karmelitaanse lectoren zo lang
alleen in het studium generale aan de universiteit van Parijs werden opgeleid.
Bij de andere bedelorden was het al gauw mogelijk aan sommige studia generalia, zo niet aan alle, voor lector te studeren, al moest bij de Augustijnen bijvoorbeeld buiten Parijs het examen nog geruime tijd op het generaal kapittel
plaats hebben 75 .
72

ACG, I 162.
A CG, I 165.
74
B.v. in 1440: 'In Anglia pro simplici forma Theologiae per unum annum et secundo anno
pro forma lectoratus f. Joannes Reide' (FAC 47a, fol. 261r).
11
E. YPMA, La formation des professeurs chez les Ermites de Saint-Augustin de 1256 à 1354,
73
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De exclusieve lectoraatsopleiding aan de universiteit van Parijs moet het wetenschappelijk gehalte van de Karmelitaanse lectoren ten goede gekomen zijn en
ruimschoots opgewogen hebben tegen de moeilijkheden van lange reizen en
huisvesting van zovelen. Dat er ook werkelijk in het Parijse studium generale,
sedert 1321/24 gevestigd aan de Place Maubert, uit alle provincies van de orde
zoveel studenten als men bij deze opleiding aan één enkele universiteit zou verwachten, te Parijs aanwezig waren, blijkt onder meer uit de bullen van paus
Clemens VI (1342-1352) en Clemens VII (1378-1394), waarin sprake is van
zo'n groot aantal Karmelieten, die naar het studium van Parijs kwamen, dat
het convent aan de Place Maubert, hoewel meermalen uitgebreid, hen niet kon
bevatten. Het klooster kreeg zijn definitieve vorm in 1383, toen aan het begin
van het Westers Schisma tegenpaus Clemens VII een aangrenzend paleis
gaf, waarvan de kosten na beëindiging van het Schisma door de gehele orde
gedragen werden76. Lezana zegt, dat het klooster prachtig was en minstens
driehonderd studenten kon bevatten '77. Sedert het begin van het Westers Schisma werd de lectoraatsstudie geleidelijk gedecentraliseerd, doordat ook andere
studia de privileges van het Parijse studium verleend werden. Op de duur echter
moet aan elk studium generale deze opleiding vanzelfsprekend geweest zijn. In
een verordening van generaal Martignoni van 1479 voor Opperduitsland staat
te lezen: 'quod nullus habeatur pro lectore in theologia, eciam si steterit in
studio generali per tempus deputatum, nisi a magistro ordinis huiusmodi lectoratus litteras obtinuerit' 78 . Tenslotte hebben we reeds in hoofdstuk IV gezien,
dat men in de vijftiende eeuw ook in gewone studia van de Nederduitse provincie als Trier, Mechelen, Brussel en ook Leuven, waar wel een universiteit,
doch in die tijd geen specifiek studium generale was, voor lector kon studeren,
al weten we niet, op welke grond dit mogelijk was. Wel is het zeer opmerkelijk,
dat we in de acta van de Nederduitse provincie uit de vijftiende eeuw, welke
we vanaf 1422 bezitten, voorlopig geen enkele student voor Parijs aantreffen,
terwijl wel lectoraatsstudenten gezonden worden naar Wenen, Bologna en Engeland •".
Paris 1956, 22-23. - Bij de Dominilcanen kon men lector worden met driejaar theologische
studie aan een studium solemne vanaf 1260 zie C. DOUAIS, Essai sur Γ organisation des études
dans l'ordre des Frères Prêcheurs, J216-1342, Paris-Toulouse 1884, 76.
76
MARIE-JOSEPH DU SACRÉ-COEUR, Saint Louis fonde le premier couvent des Carmes à Paris,
in Etudes Carmélitaines, III (1913) 399-409; XIBERTA, De scriptoribus scholasticis, 15.
77
J. B. DE LEZANA, Annales, IV, Romae 1656, 362.
19
A. DECKERT, Die Oberdeutsche Provinz der Karmeliten nach den Akten ihrer Kapitel von
1421 bis 1529, Rom 1961, 283. Hiermee is niet gezegd, dat het provinciaal kapittel van Opperduitsland geen lectoren meer kon benoemen of studenten aanwijzen voor de lectoraatsstudie,
maar alleen dat de studentes de gratia niet konden volstaan met het vastgestelde verblijf aan
een studium generale zonder promotiebrieven van de generaal.
•" Zie de tabellen in bijlage II; de eerste student voor Parijs vinden we pas weer in 1462.
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PLAATSEN VOOR UNIVERSITAIRE PROMOTIE

Al was dan de lectoraatsopleiding aanvankelijk beperkt tot Parijs, toch kon
men minstens vanaf 1324 aan alle studia generalia theologie studeren. Op dit
gebied hebben zij dan ook grote betekenis gehad. Was zo'n studium bij een
universiteit met een theologische faculteit gevestigd, dan kon men na goedkeuring van de generaal of het generaal kapittel eventueel een volledige academische studie maken en zo het magisterium in de theologie verwerven. We treffen
onder de Karmelieten met verloop van tijd magistri aan van de meeste middeleeuwse universiteiten, die een theologische faculteit rijk waren. Het is echter
waarschijnlijk, dat ook de mogelijkheid tot een universitaire promotie in de
theologie voor de Karmelieten een tijd lang, ongeveer tot het midden van de
veertiende eeuw, hoewel niet tot één, dan toch tot enkele universiteiten beperkt
is geweest, namelijk tot die van Parijs, Oxford en Cambridge. Oxford en Cambridge hadden wel geen studium generale in eigenlijke zin, waar elke provincie
rechtens twee studenten naar toe kon sturen, maar ze hoorden tot de belangrijkste studia van de orde, herbergden ook buitenlandse studenten en kwamen
het studium generale aan de universiteit van Parijs in waardigheid zeer nabij.
Het generaal kapittel van Londen in 1312 trof speciale regelingen voor het studium aan de universiteit van Oxford80. Overigens vielen de studia te Oxford en
Cambridge geheel binnen het provinciale verband van de Engelse provincie,
die in verschillende opzichten een afwijkende regeling van de wetenschappelijke
opleiding had. Een strikte bepaling omtrent een uitsluitende promotie te Parijs
en aan de Engelse universiteiten tot ongeveer het midden van de veertiende
eeuw is met betrekking tot de Karmelieten niet bekend, maar het bestaan van
zo'n bepaling of op zijn minst van een vaste praxis in dit opzicht wordt toch
waarschijnlijk op grond van de volgende overwegingen:
1. In de constituties van 1324 worden alleen voor Parijs en de beide Engelse
universiteiten taxae genoemd, die duidelijk een hele universitaire opleiding bestrijken81.
2. Ook de Dominikanen en Franciskanen was het nog in 1337 slechts geoorloofd te Parijs, Oxford en Cambridge het magisterium in de theologie te verwerven82. Overigens kregen de Augustijnen dit voorschrift van de paus pas op
verzoek van hun generaal in 1355 om onreglementaire promoties tegen te
gaan 83 .
80

MHC, 206. We weten alleen, dat deze regelingen getroffen zijn; de inhoud is onbekend.
Zie de tabellen op p. 225-226.
e2
H. DENIFLE, Die Universitäten des Mittelalters bis 1400, Berlin 1885, 388 en 390. Cambridge
wordt door Denifle voor de Dominikanen niet genoemd.
83
YPMA, La formation des professeurs, 118-119.
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3. Pas in de acta van het generaal kapittel van 1362 staan Karmelieten genoemd om elders, namelijk te Florence en Toulouse, een theologische graad te
behalen 84 . Wel echter zou het generaal kapittel of de generaal litterae promotoriae voor een of andere universiteit aan de belanghebbenden zelf hebben kunnen geven zonder dat dit in de acta van de generale kapittels wordt aangegeven85.
4. In 1336 worden in de voorschriften omtrent feestmaaltijd en festiviteiten bij
een promotie alleen de universiteiten van Parijs en Engeland genoemd86. Dit
argument verliest wel wat aan waarde, wanneer we genoemde voorschriften
niet alleen in de constituties van 1357 nog eens aantreffen87, maar ook in die
van 13698e, omdat toen toch al enkele jaren, minstens sedert 1362, mensen
aangewezen waren voor de universiteiten van Florence en Toulouse 89 . Maar
vóór het midden van de veertiende eeuw zijn in elk geval naar mijn weten geen
Karmelieten bekend, die elders dan te Parijs of in Engeland gepromoveerd zijn.
De uitbreiding van de promotieplaatsen moet liggen rond het midden van de
veertiende eeuw.
Het Westers Schisma en de oprichting van veel theologische faculteiten aan
oude en nieuwe universiteiten hebben eerst recht een decentralisatie in de hand
gewerkt.
STUDIA BEZOCHT DOOR NEDERDUITSE STUDENTEN

Na het algemene overzicht van de studia generalia en universitaire studia en
enkele problemen daaraan verbonden, zullen we nu gaan zien, hoe de Nederduitse provincie gebruik heeft gemaakt van deze uitgebreide toporganisatie ten
dienste van heel de orde, die vrijwel over alle belangrijke wetenschappelijke
centra der late Middeleeuwen vertakt was.
Bij de overheersende en bevoorrechte plaats, die het studium van Parijs onder
de studia generalia innam, is het geen wonder, dat dit studium voor Nederduits84

A CG, 151. Toulouse had in 1360 het promotierecht voor de theologische faculteit verkregen

(DENIFLE, o.e., 337).
85
Ook de benoemingen voor de promoties in Engeland staan niet in de acta van de generale
kapittels.
8i
MHC, 127: gen. kap. 1336: 'Nee quicumque magister Parysius incipiens aut in Anglia ultra
CC solidorum nigrorum Turonensium in esculentis et poculentis in inceplione sua expendat...'.
87
Const. 1357, 79.
88
Const. 1369, 74.
8
' ACG, I 51-52. In Const. 1357, 71 is er naast de universiteit van Parijs reeds sprake van
quacumque universitas, maar dit hoeft in de stijl van de middeleeuwse constituties bij een algemene bepaling nog niet per se te betekenen, dat hier bij deze bepaling van 1357 meer bedoeld is dan de universiteiten van Oxford en Cambridge.
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land lang op de eerste plaats kwam bij de uitzending van studenten buiten de
provincie. Het eerste driekwart van de veertiende eeuw studeerden voor het
lectoraat of de universitaire graden gemiddeld vijf à zeven Nederduitse studenten te Parijs, aangewezen door het provinciaal kapittel. Het juiste gemiddelde
is moeilijk te geven, omdat soms alle, soms blijkbaar alleen de nieuw-benoemden in de acta provinciae vermeld staan. Daarbij komen dan nog de studentes
de gratia, die met het nodige verlof op kosten van familie of vrienden in Parijs
theologie gingen studeren. De Nederduitse provincie nam te Parijs een vooraanstaande plaats in. Meermalen was een Nederduitse Karmeliet prior van de
Parij se theologie- en universiteitsstudenten, toen deze nog enkele decennia apart
woonden buiten het eigenlijke klooster90. Milendunck heeft hierdoor zelfs gemeend, dat het convent van Keulen aan het Parijse studium geïncorporeerd was.
Hij kende enkele van zulke priorbenoemingen én het feit, dat men apart woonde, uit een chronicon provinciae, maar omdat hij niet bekend was met de constituties van 1281 en 1294, waarin geschreven staat, dat de theologiestudenten
te Parijs in een gehuurd huis in de universiteitswijk zouden wonen, totdat men
een nieuw studiehuis zou krijgen91, meende hij, dat het bij dit alles alleen om
Nederduitse studenten ging. Hij heeft daaruit dan het bestaan van een dépendance van Keulen te Parijs en een soort incorporatie van het Keulse convent
in het Parijse studium en universiteit geconstrueerd92. Op grond van de constituties van 1281 en 1294 moet men dit evenwel afwijzen.
Na de studie voor het lectoraat en het geven van onderwijs gedurende enkele
jaren in de provincie keerden velen naar Parijs terug om hun universitaire studie
met een promotie te bekronen. In 1316 promoveerde als eerste Nederduitse
Karmeliet Sibert van Beek aan de Parijse universiteit93 en rond het midden van
deze eeuw had de provincie (Neder-)Duitsland meer magistri Parisienses dan
de andere provincies94. Uit de periode tot aan het begin van het Westers Schis90
B.v. in 1315: 'V. P. Syberto de Века, priore parisiensi (sic vocabatur praeses studentium
ibidem)' (FAC 47e, fol. 20r; FAC 47a, fol. 46r).
91
Const. 1281, in AOC, XV 212-213; Const. 1294, in AOC, XVIII 136; zie verderp. 138-141.
92
Milendunck: 'Hoc tempore conventus Coloniensis erat incorporatus Scholae parisiensi; in
quo fratres studentes sub uno magistro Regente seu praeside, qui prior parisiensis vocabatur,
residebant, in loco ad hoc a provincia procurato, uti patet ex chronico provinciae' (FAC 47e,
fol. 20r). - 'Eodem anno (1315) laurea doctorali insignitur in schola parisiensi Sybertus de
Века prior Coloniensis, qui in eadem schola seu universitate aliquot annos fuerit prior stu
dentium, sic enim nominabant praesidem studentium, ibidem nationis et provinciae nostrae
germanicae' (FAC 47a, fol. 47r). Uit de eerste tekst blijkt bovendien, dat Milendunck van
mening was, dat de magister regens als zodanig het prioraat over de studenten waarnam, het
geen niet juist is.
93
Het juiste jaar van Sybertus' promotie: 1315, 1316 of 1317 is moeilijk vast te stellen. Zie
vorige aantekening alsmede XIBERTA, De scriptoribus scholasticis, 145 en MHC, 191.
94
Chartularium UniversitatisParisiensis, ed. H. DENIFLE-A. CHÂTELAIN, IIp. 540: 'Ista provincia tunc temporis paene plus quam caeterae provinciae magistris abundavit'. Milendunck

157

ma zijn ons minstens 17 Nederduitse Karmelieten bekend, die te Parijs de magistertitel in de theologie verworven hebben, en nog vijf anderen, die daar het
baccalaureaat of licentiaat behaalden95. Wanneer men in aanmerking neemt,
dat de kandidaten slechts na elkaar de universitaire stadia konden doorlopen
en dat slechts eenmaal in de twee jaar het licentiaat verleend werd 96 , heeft de
(Neder-)Duitse provincie te Parijs zijn deel wel meegekregen.
Tijdens het Westers Schisma lag het wetenschappelijk verkeer met Parijs stil.
Na de hereniging van de orde in 1411 had het studium van Parijs voor de Nederduitse provincie zeer veel aan waarde ingeboet, vooral door de aansluiting van
het Keulse studium generale bij de Keulse universiteit en door de opkomst van
andere universiteiten. Ondanks een bepaling van het herenigingskapittel van
1411, waarbij de provinciaals van Duitsland en Italië opdracht kregen studenten
naar Parijs, Toulouse en andere Franse studia te sturen, de provinciaals van
Frankrijk daarentegen studenten te sturen naar Italië en Duitsland 97 , vinden
wij in de acta van de Nederduitse provincie uit de eerste helft van de vijftiende
eeuw toch geen enkele student voor Parijs benoemd. Parijs had ondanks alles
veel van zijn glans verloren en het werd de regulieren in de vijftiende eeuw aan
de Parijse universiteit opnieuw zeer moeilijk gemaakt 98 . Pas vanaf 1462 studeren er weer bij tijd en wijle in opdracht van het provinciaal kapittel een paar
Nederduitse Karmelieten te Parijs zowel in de theologie als in de filosofie99.
Onder de Nederduitse Karmelieten van de vijftiende eeuw zijn nog twee doctores Parisienses bekend, maar beiden behaalden hun magisterium, toen ze nog
lid van de provincie Francia waren100.
Vele Nederduitse Karmelieten hebben enkele jaren in Engeland gestudeerd. Enschrijft: 'Eum ( = Sybert van Beek) autem ex nunc subsecuti sunt quamplurimi' (FAC 47a,
fol. 47r).
93
Gegevens verzameld uit de magisterscataloog van Joannes Trisse (t 1363) plus aanvulling
daarop in M HC, 376-393-419 alsmede uit FAC 47e, fol. Зг-ЗОО en uit Rome, Archivum Ge
nerale O.Carm., II C O . II 2, Nr. 54: Nomina religiosorum Carm. licentiatorum in sacra fa
cúltate Parisiensi et ordo licentiatorum, bijeengebracht door Honoratus a S. Josepho (Brunei)
'ex tabulis Universitatis' 1687.
94
МНС, 127; Const. 1357, 71; Const. 1369, 18.
91
ACG, I 146: gen. кар. te Bologna 1411 : 'Item mandamus omnibus Prioribus Provincialibus
Alemaniae et Italiae, quod ad studium Parisiense et Tholozanum, ас alia studia Regni Franciae et Burdegalis mittant juvenes habiles, cum habuerint et econtra etiam Provinciales Regni
Franciae ad partes Italiae et Alemaniae pro studiis mittant'.
98
BENOÎT-MARIE DE LA CROIX (ZIMMERMAN), Les Carmes aux Universités du Moyen Age, in
Etudes Carmélitaines, XVII (1932), vol. I 102-103.
99
Zie de tabellen in bijlage II. Meestal wordt in de acta van de provincie de studierichting
er niet meer bij vermeld. Een filosofiestudent voor Parijs vinden we b.v. in 1462, namelijk
Michael van Brussel (FAC 47a, fol. 357r).
100
Goswinus Hex, conventualis van het klooster van Vlissingen, later wijbisschop van Utrecht (t 1475) en Joannes de Arundine (van Riedt), conventualis van Brugge, later van
Mechelen, eveneens wijbisschop van Utrecht geworden (t 1497).
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geland komt over de gehele periode tot aan de zestiende eeuw voor de studie buiten de provincie zeker op de tweede plaats. De Engelse provincie had sedert 1321
een studium generale in het convent van Londen, doch al veel eerder twee zeer
belangrijke studia aan de universiteiten van Oxford en Cambridge, die echter,
naar we reeds gezien hebben, toch nooit tot de studia generalia behoord hebben.
Nu is het opmerkelijk, dat de Nederduitse studenten, die bestemd waren voor
een studie in Engeland, in de acta provinciae steeds kortweg en algemeen vermeld worden onder het opschrift 'Ad Angliam' zonder nadere aanduiding van
de plaats van bestemming, terwijl voor de overige studenten extra provinciam
geen andere provincie, maar een studium met name genoemd wordt. We kennen voor Engeland slechts één uitzondering, namelijk in 1361 : 'Oxonij in Anglia
f. Joannes Pekijn et f. Egidus de Troistorff'101. Op dezelfde benoemingslijst van
1361 staan even verder nóg drie studenten voor Engeland aangegeven zonder
plaatsaanduiding met de woorden 'Item destinantur ad Angliam...'. Naar het
studium generale van Londen kon elke provincie twee studenten sturen. Met
'ad Angliam' kan dan ook natuurlijk zonder meer Londen bedoeld zijn. Herman van Mesdorf, in de provinciale acta van 1433 vermeld onder de 'Studentes
philosophiae ad Angliam per tres annos' 102 heeft blijkens een explicit in een
studieboek ook inderdaad in Londen gestudeerd103. Maar ook de studia te
Oxford en Cambridge blijken voor buitenlandse studenten opengestaan te hebben. In de acta van generaal Petrus Terrasse staat Johannes Starelaken van de
Nederduitse provincie bij het jaar 1505 benoemd als student te Oxford10''. Het
lijkt me niet onmogelijk, dat in de kapittelacta met opzet geen nauwkeurige
plaatsaanduiding gegeven wordt teneinde het aan de Engelse provinciaal over te
laten de studenten, die naar Engeland gestuurd werden, een studium toe te wijzen. Een aanwijzing in deze richting vinden we in de acta van het provinciaal kapittel van Opperduitsland uit 1514, waarin geschreven staat: 'Ordinacio studentium extra provinciam ad studium Anglicanum Oxoniense vel Cantabrigiense
ut visum fuerit reverendo provinciali illius provinciae Anglicanae' 105 . Dat een
dergelijke gang van zaken wel meer voorkwam, lezen we in de acta van de Nederduitse provincie zelf, zij het dan, dat dit voorbeeld niet op de Engelse provincie betrekking heeft, maar op de Provence : 1459 : 'Item mittuntur ad provinciam
FAC 47a, fol. 95г.
FAC 6, fol. 37v.
'Flores ex libris Aristotelis collect! per Hermanum de Mesdorff filium conventus (Carmelit.) Colonicnsis provinciae Alemanniae inferioris, dum erat studens in provincia Angliae in
conventu London, a. 1437 Sabbato dominicae passionis domini' (Koblenz, Staatsarchiv,
Handschriftenverzeichnis der Gymnasial-Bibliothek zu Koblenz, Nr. 250).
104
Acta Petri Terrasse, Magistri Generalis Ordinis Carmelitarum, ab anno 1503 usque ¡511,
ed. B. ZIMMERMAN, Romae 1931, 33.
105
DECKERT, Die Oberdeutsche Provinz, 322.
101
102
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provinciae studiorum causa fratres Joannes Martij et Gerardus de novo castro,
ut M. provincialis istius provinciae illis de conventu provideat' 106 . Overigens
maakt met betrekking tot Engeland Londen als studium generale de meeste
kans het grootste aantal Nederduitse Karmelieten geherbergd te hebben. Veelal
waren er tussen de zes en tien studenten uit Nederduitsland in Engeland, afgezien van eventuele studentes de gratia. Het hoogste aantal, met zekerheid vast
te stellen en gestuurd door het provinciaal kapittel, valt in de jaren 1458 en
1459 met respectievelijk elfen twaalf studenten. Dikwijls worden er jaarlijks
maar twee op de benoemingslijst aangegeven, maar dit zijn dan de nieuwe.
Soms maken de acta provinciae zelf onderscheid tussen 'studentes ab antiquo',
d.w.z. de studenten die daar al waren en 'studentes de novo', de nieuw-benoemde, b.v. in 1460 zes 'ab antiquo' en vier 'de novo' 107 .
De meeste Nederduitse studenten in Engeland hebben daar filosofìe gestudeerd 108. Reeds werd gewezen op het feit, dat veel studenten na hun terugkeer
uit Engeland Informator werden. De studie, die gedaan werd, komt het duidelijkst naar voren in het bewaard gebleven originele fragment van de acta provinciae uit dejaren 1422-1449, dat vaak exact meedeelt voor welke studie men
bestemd was. In 27 jaar gingen maar liefst 61 studenten naar Engeland, 6 voor
de studie van de theologie, 35 voor de studie van de filosofie, 1 voor beide studies en 19 zonder dat hun studieopdracht wordt aangegeven109.
Na Parijs en Engeland hebben ook de Franse studia generalia te Avignon, Toulouse en Montpellier veel Nederduitse studenten getrokken. Zeer dikwijls, in
bepaalde perioden zelf jaarlijks, worden er een tot drie studenten in de provinciale acta voor deze studia bestemd. Bij de vaststelling van een werkelijk aanwezig gemiddelde ondervinden we dezelfde moeilijkheden als bij alle studia buiten de provincie. We kunnen niet steeds voldoende onderscheiden of het om
alle studenten van dat jaar aan een bepaald studium gaat of alleen om de
nieuw-benoemde. Dat men normaliter krachtens de constituties naar elk studium
generale twee studenten mocht sturen, is geen voldoend criterium, want dit
aantal blijkt herhaaldelijk hoger te zijn. Gezien de gegevens van de provinciale
acta is een gemiddelde van twee studenten vóór het Westers Schisma toch niet
onwaarschijnlijk. De normale studieduur daarbij was steeds drie jaar. Tijdens
106

FAC 47a, fol. 338г.
Ibid., fol. 340r.
De Engelse Karmeliet en historicus van zijn orde, John Bale (later Anglicaans bisschop),
die in de eerste helft van de zestiende eeuw zeer veel materiaal over de orde in zijn geschriften
heeft bijeengebracht, schrijft: 'Solebant illis diebus (d.w.z. onder het provincialaat van Cun
ningham ± 1395) turn Alemanni, tum Galli Carmelitae pro adipiscendis saecularium litterarum disciplinis suos ad Angliam mitlere iuvenes' (Londen, British Museum, Harleian Ms.
3838, Anglorum Heliades, fol. 86r).
109
FAC 6, fol. 1г-94г.
101
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het Westers Schisma stagneerde de uitzending naar de Franse studia. Na de
opheffing van het schisma, althans van het schisma in de orde in 1411, schijnt
het verkeer naar deze studia ondanks stimulerende bepalingen van hogerhand 110 maar moeizaam weer op gang gekomen te zijn. Voor de eerste helft
van de vijftiende eeuw staan er slechts een paar jaar enkele studenten voor deze
studia in de provinciale benoemingslijsten. In de tweede helft van deze eeuw
worden Toulouse en Avignon weer regelmatig bezocht, waarbij aantallen van
drie tot vijf studenten geen zeldzaamheid zijn. Montpellier wordt weinig meer
genoemd. Men schijnt aan deze drie studia voornamelijk filosofie gestudeerd
te hebben blijkens de aanstelling tot Informator na de terugkeer of blijkens de
soms vermelde studieopdracht.
Te Toulouse was behalve de gewone theologische studie en de normale studie
voor de universitaire graden, sedert paus Innocentius VI in 1360 aan de universiteit het ius promovendi in de theologie had verleend111, ook vanaf 1366
een promotio extraordinaria mogelijk op speciaal verzoek van de eigen provincie en met bijzonder verlof van de generaal ' 12 . Men kreeg dan buiten de normale, vastgestelde volgorde een aparte tijd voor de verplichte stages toegewezen.
Er is slechts één Nederduitse Karmeliet bekend, die hier een universitaire graad
behaald heeft, namelijk Hendrik van Aken. Reeds licentiatus in de theologie
stierf hij in 1374 vlak voor zijn promotie, waarvoor hij reeds zestig gulden van
de provincie ontvangen had 113 .
De studia generalia in de Italiaanse provincies van de orde werden door de
Karmelieten van de Nederduitse provincie niet zo druk bezocht. Bologna kreeg
op gezette tijden een paar studenten en na 1400 worden in de provinciale acta
ook Padua en Perugia af en toe genoemd. Dat het klooster van Bologna sinds
1466 tot de zelfstandige congregatie van Mantua behoorde, was in zich geen
beletsel om studium generale voor de hele orde te zijn, mits de studenten zich
in alles aan de hervormde levenswijze van de conventuales aanpasten 114 . Later
hebben de ruzies tussen de congregatie van Mantua en de andere provincies
ongetwijfeld de toeloop van studenten van buiten de congregatie verhinderd en
het studium generale tenslotte doen verlopen115.
Het studium aan de universiteit van Praag, sedert 1379 studium generale en bezocht door Karmelieten uit Nederduitsland, werd tijdens de Hussietenoorlog
110

Zie noot 96 van dit hoofdstuk.
DENIFLE, Die Universitäten des Mittelalters, 337.
112
ACG, I 62, 141, 153, 329.
113
FAC 47a, fol. 117v-118r.
114
L. SAGGI, La Congregazione Mantovana dei Carmelitani sino alla morte del B. Battista
Spagnoli (1516), Roma 1954, 188.
115
Ibid., 92 sq.; A. STARING, Der Karmelitengeneral Nikolaus Audet und die katholische Reform des XVI. Jahrhunderts, Rom 1959, 432.
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verwoest Het komt sindsdien, ondanks de herbouw van het convent in 1421/23,
niet meer op de benoemingslijsten van Nederduitsland voor116.
Het Weense studium generale heeft na zijn stichting in 1385 enige tijd grote betekenis gehad voor Nederduitsland, doordat het tijdens het Westers Schisma
gedeeltelijk de rol van Parijs voor de opleiding der lectoren overnam117 De
jaren 1385-1392 verblijven daar gemiddeld vijf tot negen studenten voor hun
lectoraatsstudie Hoe het gedurende het Schisma verder precies gegaan is, toen
ook Keulen zelf deze opleiding kreeg, blijft in het duister, omdat de acta van
de provinciale kapittels van 1392 tot 1422 reeds voor de tijd van Milendunck
verloren zijn gegaan118. Na deze periode ontvangt Wenen nog vele malen enkele Nederduitse studenten zowel voor filosofie als theologie (ook voor het lectoraat), maar is toch voor Nederduitsland niet meer dan een van de vele studia
buiten de provincie, waar vrij regelmatig enkele studenten naar toe gaan.
In de vijftiende eeuw verhezen de oude universiteiten van Europa aan internationale betekenis en komen veel nieuwe universiteiten op met een meer nationaal
karakter Door dit groeiend aantal universiteiten met name in het Duitse Rijk
komt er in de tweede helft van de vijftiende eeuw een veel grotere verscheidenheid van studia, waar Karmelieten van de Nederduitse provincie gaan studeren.
Terwijl de toeloop naar de vanouds bezochte studia generaha en Engeland aanhoudt, waarbij Parijs echter zijn voorname rol voor de Nederduitse provincie
verloren heeft, zien we nu ook regelmatig één à twee of zelfs meer Nederduitse
Karmelieten uittrekken naar Leipzig, Erfurt, Ingolstadt, Tubingen, Heidelberg, Vogelstadt, Basel, Krakau, Rostock, Lübeck, af en toe naar Denemarken (provincie Dacia, studium onbekend, vermoedelijk Kopenhagen) en in
Frankrijk nog naar Caen en Bordeaux. In al deze plaatsen, behalve te Bordeaux,
was geen studium generale In sommige universiteitssteden hadden de Karmelieten zelfs geen klooster, b v. te Leipzig, Heidelberg en Tubingen Zimmerman
meent, dat de Karmelieten, dus ook de Nederduitse studenten, gastvrijheid
genoten bij de andere bedelorden119. Het is echter waarschijnlijker, zoals Decken naar voren brengt 120 , dat ze ter plaatse een eigen studium hadden (zo iets
116
Voor een kort overzicht van de stand van zaken te Praag zie BENOIT-MARIE DE LA CROIX,
Les Carmes aux Universités du Moyen Age, 99-100
111
Zie ρ 150-151
118
FAC 47a, fol 119v Zie ook noot 41 van hoofdstuk IV, ρ 99
119
BENOIT-MARIE DE LA CROIX, Les Carmes aux Universités du Moyen Age, 101
120
DECKERT, Die Oberdeutsche Provinz, 47 en 88 Deckert is van mening, dat het eigen Кагmelitaanse bursae waren Uil Nederduitsland is een geval bekend, dat een Karmeliet een bursa
bezoekt voor zijn studie, welke kennelijk geen Karmelbursa was en waar hij ook zo goed als
zeker niet gewoond heeft In 1486 namelijk werden te Mainz, toen daar blijkens de provinciale
acta zeker niet zoveel Karmelieten hebben kunnen studeren om daarvoor een eigen bursa te
stichten, voor het Karmelklooster twee lectoren en een Informator aangesteld en voor deze
laatste luidt de benoeming 'Phihppus de Nussia Informator, et visitabit bursas sine gravamine conventus' (FAC 47a, fol 463r) Hij moet wel de studentenbursae van de pas gestichte
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als het college te Leuven) of dat ze in een eigen Studentenbursa woonden, omdat we daarvoor in de acta van de Opperduitse provincie enige aanwijzingen
vinden. In 1516 gaf het provinciaal kapittel van Nederduitsland te Mechelen
aan de provinciaal grote volmachten aangaande de benoeming en verplaatsing
van docenten en studenten, maar het kapittel benadrukte, dat de provinciaal
voortaan niemand van de provincie naar een universiteit buiten de provincie
mocht sturen, waar de orde geen klooster had 121 .
Hoewel de Nederduitse Karmelieten met verloop van tijd steeds méér universitaire studia buiten de provincie gingen bezoeken, hebben zij daar met uitzondering van Parijs vóór het Westers Schisma, toch zeer zelden voor het behalen
van de universitaire graden in de theologie gestudeerd. Met weglating van enkele dubieuze gevallen en met vermijding van elke discussie over een of andere
promotie of plaats van promotie kunnen we ten aanzien van de behaalde universitaire graden door Karmelieten van de (Neder-) Duitse provincie over de
periode van 1300 tot 1550 met enige reserve de volgende balans opmaken: totaal aantal gegradueerden 126; aldus te verdelen: Parijs 19 magistri, 5 baccalaurei ; Keulen 31 magistri, 2 licentiati en 13 baccalaurei ; Leuven 20 magistri, 4 licentiati en 8 baccalaurei ; Trier 3 magistri en 1 licentiatus ; Mainz 1 magister ; Bologna 1 magister; Padua 1 magister; Toulouse 1 licentiatus; Avignon 1 baccalaureus ; verder een magister bullatus (doch door de universiteit van Keulen geaccepteerd) en 6 magistri, van wie de plaats van promotie niet of niet met zekerheid
bekend is en 8 baccalaurei, van wie we eveneens de universiteit niet kennen122.
STUDENTES EXTRANEÏ

IN DE NEDERDUITSE

PROVINCIE

Zoals de Nederduitse provincie studenten naar studia in andere provincies
stuurde, zo ontving zij ook andere studenten in haar studia ; allereerst natuurlijk
te Keulen, dat als studium generale rechtens openstond voor twee studenten
van elke provincie, al hoefde lang niet elke provincie daarvan gebruik te maken
of bij ruimere mogelijkheid zich tot dit aantal te beperken. We hebben maar
zeer sporadische gegevens. In de acta van de provincies Lombardije123 en Tosuniversiteit bezocht hebben.
121
FAC 47b, fol. 65r: prov. kap. 1516: 'Et quod de caetero nullum fratrem nostrae provinciae mittere debet ad aliquam universitatem extra provinciam, ubi non est conventus ordinis
nostri, in quo possit recipi'. Een dergelijke bepaling was in 1479 al voor de Opperduitse provincie uitgevaardigd (DECKERT, Die Oberdeutsche Provinz, 281-282).
122
Gegevens verzameld uit MHC, 376-441 ; FAC 47e, fol. Зг-ЗОО ; Rome, Archivum Gene
rale O.Carm., II C O . II 2, Nr. 54: Nomina religiosorum Carm. licentiatorum in sacra facúltate
Parisiensi et ordo licentiatorum, bijeengebracht door Honoratus a S. Josepho (Brunei) 'ex tabulis Universitatis* 1687 en Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Ms. 16490: NORBERTUS A S. J U LIANA, Notitia brevis virorum plurium celebrium Carmelitarum in Belgio; Ms. 16492: NORBERTUS A S. JULIANA, De Scriptoribus Belgicis et viris itlustribus ex Ordine Carmelitano; Ms. 16516:
Viri illustres ordinis Carmelitani.
123
Acta Capitulorum Provincialium Lombardiae 1328-1398, ed. G. WESSELS in AOC, III; en-
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cane 124 worden af en toe namen genoemd van studenten bestemd voor Keulen.
Bij het begin van het Westers Schisma waren er volgens een visitatieverslag betreffende het Keulse convent uit 1384 in dat jaar zes studenten van buiten de
provincie, naar de namen te oordelen afkomstig uit Opperduitsland 125 . In de
acta van de Opperduitse provincie uit de jaren 1421-1529 worden ruim vijftig
studenten voor Keulen aangewezen126. Ook de acta van de generale kapittels127
en de acta van Petrus Terrasse128 bevatten voor Keulen nog de namen van een
paar studenten uit de provincies Francia en de Provence. In de provinciale acta
van Nederduitsland zelf vinden we voor het Keulse studium bij het jaar 1439
een logicastudent uit de provincie Francia 12 ' en bij het jaar 1530 een Deense
student 130 .
Ook andere studia van Nederduitsland blijken studenten uit den vreemde
geherbergd te hebben. Uit toevallig wat uitvoeriger visitatieverslagen komen
voor het studium te Trier zowel in 1384 als in 1430 vijf studenten uit het
naburige Francia te voorschijn en de provinciale acta van Nederduitsland
van 1436 noemen nog een student uit die provincie voor Trier131. Verder zijn
ons daar uit de vijftiende eeuw een achttal filosofie- en theologiestudenten van
de Opperduitse provincie bekend, onder wie een universiteitsstudent 'ad legendum Sententias' in 1478132. Het studium van Mechelen huisvest in 1436 drie
filosofiestudenten uit Francia 133 . Ook te Edingen was in 1433 een Karmeliet uit
een andere provincie, die vermoedelijk student was 134 . In Leuven hebben verschillende Karmelieten van de provincie Francia en vooral afkomstig uit de
Zuidelijke Nederlanden aan de universiteit vanuit het Karmelcollege gestudeerd, van wie sommige daar ook gepromoveerd zijn135. Enkele Deense Karmelieten zijn daar in de zestiende eeuw ook te vinden136.
kele voorbeelden op p. 293, 392, 437, 439.
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Acia Capitulorum Provincialium Prov. Carmelitarum Thusciae ab anno Dom. 1375 usque ad
annum 1408, ed. PAULUS CAJOLI in Rivista Storica Carmelitana, I-III (1929-1932), III 156;
voortzetting van deze publicatie in AOC, IX met studenten te Keulen b.v. op p. 58,83,93 en 97.
125
F AC 47a, fol. 133r.
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DECKERT, Die Oberdeutsche Provinz, 89.
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ACG, I 269 en 333.
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Acta Petri Terrasse, Magistri Generalis Ordinis Carmelitarum, ab anno ¡503 usque 1511,
ed. В. ZIMMERMAN, Romae 1931,
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21.

FAC 6, fol. 56г.
FAC 47b, fol. 109v; cf. J. OSKAR ANDERSEN, Paulus Helie, Ungdom og Uddannelse, Universitetsaarene, I (meer niet versehenen), Kebenhavn 1936, 30.
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FAC 47a, fol. 134r en fol. 204v; FAC 6, fol. 47г.
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Rome, Archivum Generale O.Carm., Il C O . II 93 Codex 20 (Miscellanea Germaniae et
Belgii), 341, 358 en 360; FAC 47a, fol. 381v; de universiteitsstudent in ACG, I 271.
133
FAC 6, fol. 47r; FAC 47a, fol. 236v.
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FAC 47a, fol. 215г.
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ACG, I 299, 309, 337 en 406; Acta Petri Terrasse, passim.
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HOOFDSTUK VI

DUUR EN P R O G R A M M A VAN HET HOGER ONDERWIJS
DE STUDIE IN DE LOGICA EN DE FILOSOFIE
Om tot de hogere studie te worden toegelaten moest de jonge Karmeliet zijn
noviciaat met de inleiding in de kloosterlijke praktijken hebben voltooid en
voldoende onderlegd zijn in het latijn. Het provinciaal kapittel te Keulen van
1435 drukt het als volgt uit: 'Item ordinamus quod amodo nullus promoveatur
in studentem et praecipue Coloniae vel Treveris, nisi juerit jundatus in gramn
maticalibus et choralibus . De vraag of wel elke clericus in de orde zonder
uitzondering, afgezien van de religieuze vorming (informatio iuvenum) en een
zeer elementaire pastorale opleiding, voor de studie van logica, filosofie en
theologie bestemd was, moet m.i. op grond van gegevens, welke in hoofd
stuk X nog nader aan de orde zullen worden gesteld, ontkennend beantwoord
worden, al is het daarbij niet mogelijk zelfs maar bij benadering aan te geven,
welk percentage wel en welk niet voor verdere studie in aanmerking kwam 2 .
Gezien de breed opgezette organisatie van het onderwijs in de Nederduitse
provincie moeten zeer velen hun studie hebben voortgezet en uit een ver
gelijking van aantekeningen omtrent professie en wijding van Keulse Karme
lieten met de studentenbenoemingen door het provinciaal kapittel valt af te
leiden, dat deze studie over het algemeen direct na het noviciaat begon3. Zeer
velen echter konden direct na het noviciaat hun studie in de artes voortzetten.
Zoals men van de derde klas van de latijnse school (van boven af gerekend)
naar de universiteit kon, zo kon men ook gemakkelijk vanuit de derde, soms
zelfs vanuit de vierde klas in het klooster treden" en na het noviciaat met de
studie verder gaan. Er bestond een grote overeenkomst tussen het programma
van de artistenfaculteit aan de universiteit en de opleiding in de artes bij de
bedelorden, zeker na de periode van omschakeling bij de studie der artes,
welke vooral in de dertiende eeuw ligt. Toen de Karmelorde zich definitief
1

FAC 6, fol. 45ν.
In hoofdstuk X worden de wetenschappelijke eisen voor het priesterschap nagegaan.
Hoewel daar de vraag of ieder een voortgezette wetenschappelijke opleiding kreeg, ge
steld wordt vanuit het priesterschap en vooral met betrekking tot de theologie, komt
daarbij toch ook naar voren, dat er in de orde mensen waren, die na de latijnse school
ook niet tot verdere studie van de artes kwamen.
3
Zie hoofdstuk X, pag. 295-296.
' R. R. POST, Scholen en Onderwijs in Nederland gedurende de Middeleeuwen, UtrechtAntwerpen 1954, 103.
2
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tot de beoefening der wetenschap wendde, was de strijd om de Aristotelische
logica en filosofie aan de universiteiten en bij de twee oudste mendicantenorden al gestreden en in het voordcel van de Stagiriet beslecht. Deze studie
was niet slechts aanvaard, maar had zelfs de rhetorica en vooral de oude vakken van het quadrivium: arithmetica, geometrica, musica en astronomia grotendeels verdrongen5. Voortaan bestond de studie der artes voornamelijk uit
grammatica ( = latijn en wijsgerige grammatica), dialectica ( = logica), psychologie, cosmologie, ontologie en ethiek. Officieel werd aan de facultas artium van Parijs deze uitgebreide stof wel verdeeld in philosophia theoretica en
philosophica practica, maar dit was geen verdeling, welke in omvang en tijdsduur gelijkwaardige delen van de opleiding aangaf, aangezien de philosophia practica van alle genoemde vakken alleen de ethica of moraalfilosofie
voor zich opeiste6. Bij de Karmelieten viel de opleiding in de artes evenals
bij de andere bedelorden - enkele verschillen ten aanzien van deelcursussen
en benaming daargelaten - volgens de indeling van de philosophia theoretica
uiteen in twee afdelingen: philosophia rationalis en philosophia naturalis,
kortweg logica en filosofie genoemd, welke grotendeels correspondeerden met
het program van de Parijse facultas artium resp. vóór en ná het baccalaureaatsexamen. De ethica kwam als afsluitende cursus aan het eind van deze
opleiding7. De studie van de philosophia rationalis omvatte de wijsgerige
grammatica als inleiding en verder de drie onderdelen van de logica, te weten
de logica vetus, de logica nova en de voor Nederduitsland wat moeilijk te
plaatsen terministische logica. De betekenis van deze namen zal verderop
worden verklaard.
De duur van de logicacursus bedroeg in de Nederduitse provincie tot het midden van de vijftiende eeuw twee jaar, waarbij althans de logica vetus en logica
nova als afzonderlijke delen in het begin duidelijk naar voren komen. Wanneer
we namelijk in de oudste berichten over het onderwijs in de provincie bij de
benoemingen van het provinciaal kapittel toevallig wat uitvoeriger taakomschrijving vinden, treffen we voor het studiejaar 1314/1315 op twee plaatsen
een legens logicam novam en elders twee informatores in vetere logica aan,
die allen op hun verschillende standplaatsen zoals gebruikelijk voor één jaar
benoemd werden8. Bij de Dominikanen van die tijd duurde de logicacursus
5

E. GILSON - PH. BOEHNER, Christiche Philosophie; von ihren Anfängen his Nicolaus
von Cues, Paderborn 19543, 410 en 414-415; M. C H E N U - О . PF.SCH, Das Werk des hl.
Thomas von Aquin, Heidelberg 1960, 25-33.
* W. MULDER, Vaktermen eener Middeleeuw sehe Universiteit, in Studien, LXIII (1931),
dl. 115, 311; F . SASSEN, Geschiedenis der Patristische en Middeleeuwse
Wijsbegeerte,
Antwerpen-Nijmegen 1950", 199.
7

MULDER, o.e.,

311.

" F A C 47a, fol. 46r.
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eveneens twee jaar', bij de Augustijnen destijds één jaar10. Nog in de eerste
helft van de vijftiende eeuw blijken de logicastudenten, die dan in de acta van
de Nederduitse Karmelprovincie vermeld staan, niet langer dan twee jaar
logica te studeren.
Vanaf het midden van de vijftiende eeuw kan men bij veel studenten te Keulen een driejarige logicacursus vaststellen. Dat dit nu overal in de studia van
de provincie algemene regel is, valt bij het fragmentarische der gegevens niet
met zekerheid te zeggen, maar wordt bij een veelvuldige verwisseling van
studia door de studenten toch wel waarschijnlijk. De verlenging van de logicacursus tot drie jaar zou een gevolg kunnen zijn van de grotere plaats, die de
wijsgerige grammatica en terministische logica of logica modernorum bij de
opleiding gingen innemen. Dat deze vakken vermoedelijk steeds wel hun
kleinere of grotere plaats vóór of naast de logica vetus en nova gehad hebben,
komt uit verschillende gegevens naar voren.
De overgang van de latijnse school naar de verdere studie der artes verliep
geleidelijk. Zoals de studie van de logica reeds op de latijnse school begonnen
werd, zo was de studie van de grammatica bij voortgaande opleiding in de
artes ná de latijnse school niet zonder meer afgelopen. De grammatica, die
hier dan aan de orde kwam, was echter niet zozeer gelegen in het aanleren van
de latijnse taal en de studie van letterkunde als wel in grammatica speculativa,
een wijsgerige taaistudie. In hoofdstuk Ш is er al op gewezen, dat het grammaticaonderricht, dat we in de Nederduitse provincie aantreffen, althans ten
dele en met name in de belangrijkste studia te Keulen en Trier, naar alle waar
schijnlijkheid geen gewoon latijns onderricht geweest is volgens het normale
program van de latijnse school, maar een soort afsluitende topcursus, die zich
onder meer met de speculatieve en analytische taaistudie inliet. Men moest
immers om tot student bevorderd te kunnen worden, in het bijzonder te Keu
len en Trier, al behoorlijk in het latijn onderlegd zijn en toch zien we, dat
juist in de tijd, waarin dit door het provinciaal kapittel benadrukt wordt
(1435), de Informatoren te Keulen en Trier, waar het provinciaal kapittel
zelf de meeste en beste studenten benoemde, de opdracht krijgen hun studen
n
ten een subsidiaire grammaticacursus te geven (1430, 1441) , terwijl in de
zestiende eeuw in het studium generale van Keulen meermalen een aparte
Informator grammaticae wordt aangesteld. Dan is er alles voor te zeggen, dat
dit een hogere grammaticacursus betreft. In de acta van de Opperduitse pro
vincie wordt bij het studium generale van Wenen in plaats van logica alleen,
' C. DOUAIS, Essai sur l'organisation des études dans l'ordre des Frères Prêcheurs 1216-

1342, Paris-Toulouse 1884, 63 sq.
,3
Analecta Augustiniana, III, Romae 1909, 247.
" Zie p. 44, 56 en 64 met de aantekeningen aldaar.
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zeer dikwijls grammatica en logica samen genoemd voor één cursus, die steevast twee tot drie jaar beslaat, d.w.z. de gewone tijd voor een normale logicacursus12. Dit wijst dan ook ten aanzien van de te Wenen gegeven grammatica
sterk in de richting van een voortgezette taaistudie met logische en wijsgerige
inslag. Bij die logisch-wijsgerige benadering van de grammatica onderzocht
men vooral de verhouding tussen de regels van het spreken en de wetten van
het denken. De grammatica zelf werd aldus een inleiding op de logica en
vormde met haar de onontbeerlijke didactische en methodische basis van de
middeleeuwse wetenschapsbeoefening. Heel het systeem van de scholastieke
wijsbegeerte en theologie berust op de ondergrond van een logisch-grammaticale aanpak van de problemen13.
Vertrokken bij de eenvoudige woorddefinities van de vroege Middeleeuwen
was de speculatieve grammatica in de twaalfde en dertiende eeuw via een
verfijnd onderzoek naar de significatio der woorden (termini), naar de eigenschappen van de woorden binnen een propositie (fallacietheorie en suppositieleer) uitgegroeid tot een nieuwe tak van logica: de taailogica. Als eigen middeleeuwse schepping logica modernorum genoemd stond zij tegenover de logica
antiquorum uit de oudheid, die uiteen viel in logica vetus en logica novau,
waarover aanstonds. Een belangrijk logicahandboek, dat bij de opleiding der
Karmelieten zo goed als elders in gebruik was, en dat ook op de meeste latijnse
scholen als handboek dienst deed, was het wijdverspreide werk Summulae
logicales van de dertiende-eeuwse professor van Pisa, Petrus Hispanus. Veelal vindt men dit werk aangeduid als de Tractatus, omdat het uit twaalf traktaten bestond. Ook komt de verkorte titel Summulae wel voor. Dit boek nu
geeft in de eerste zes traktaten een compendium van de logica vetus en nova,
en in de overige zes traktaten, de z.g. parva logicalia of logica modernorum, een
samenvatting van de terministische logica. Het werk vormde veelal de overgang van de studie van de grammatica naar de studie van de logica en was
zo elementair van opzet dat het zowel door Realisten als Nominalisten gebruikt en becommentarieerd werd15. De traktaten van de Summulae logicales
werden bij de Zuid-Franse Dominikanen naast de werken van de logica vetus
en nova in de tweejarige cursus opgenomen16. In overeenstemming met hun
inleidend karakter werden deze traktaten bij de Karmelieten naar het schijnt
12
A. DECKERT, Die Oberdeutsche Provinz der Karmeliten nach den Akten ihrer Kapitel
von 1421 bis 1529, Rom 1961, 139-229 passim.
13
SASSEN, Patristische en Middeleeuwse Wijsbegeerte, 182.
14
Ibid., 201.
15
POST, Scholen en Onderwijs, 152-153; A. G. WEILER, Heinrich von Gorkum
(tl43I),
seine Stellung in der Philosophie und der Theologie des Spätmittelalters,
HilversumEinsiedeln-Zürich-Köln 1962, 44, 64-66.
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meer vóór of náást dan ín de eigenlijke logicacursus geplaatst. De constituties
noemen bij de minimumeisen met betrekking tot de lessen van de artesdocenten van bovenaf beginnend steeds eerst de legentes philosophiam et logicalia
of hii qui legent logicam et philosophiam, die elke week een dispuut moesten
organiseren, en vervolgens de legentes tractatus et grammaticalia, die elke
lesdag les te geven hadden, wilden ze hun onderwijstaxa ontvangen17. In 1516,
1517 en 1519 wordt bij de benoemingen voor het studium van Keulen na de
lector philosophiae en de lector logicae in afdalende lijn een aparte lector Summularum genoemd18 en vanaf 1529 vaak een Informator grammaticae™. De Summulae, die zoals gezegd ook op de latijnse scholen dienst
deden, gingen dus vooraf aan de logica vetus en nova. Dit zou kunnen verklaren, waarom de terministische logica bij de eigenlijke logicacursus, waar de
originele werken uit de oudheid gelezen werden, niet met name genoemd
wordt; ze werd immers vooral gegeven bij de behandeling van de zes laatste
hoofdstukken van de Traktaten, die als deel van de opleiding binnen de orde
weliswaar met name aan de dag treden, doch vooral in verband met het grammaticaonderricht. De verlenging van de logica tot drie jaar kan, naar reeds
werd opgemerkt, het gevolg zijn van een uitvoeriger behandeling van de wijsgerige grammatica en van de Tractatus of Summulae, welke dan soms in de
officiële aanstelling van een aparte lector Summularum en misschien ook van
een Informator grammaticae door het provinciaal kapittel tot uitdrukking
komt. Het hoofdbestanddeel van het logicaonderwijs bestond in de lezing en
verklaring van de zes logische werken van Aristoteles, samen het Organon
vormend20, en de laat-antieke commentaren daarop van Porphyrius en Boethius. Deze logica antiquorum viel voor de Middeleeuwen historisch en didactisch uiteen in twee delen: de logica vetus en de logica nova. Logica vetus
noemde men sedert de twaalfde eeuw die werken van de genoemde auteurs,
welke ten tijde van het optreden van Abelardus, de grote promotor van de
Aristotelische logica, bekend waren, namelijk de eerste twee boeken van het
17
Const. 1324, in MHC, 60-61: 'Et ordinamus quod praedictis lectori, informatori seu
magistro per priorem provincialen! et diffinitores capituli provincialis aliqua pensio taxetur de communi provinciae seu de conventibus ubi erunt. pro suo vestiario, quam minime habeant recipere legentes philosophiam et logicalia, nisi disputaverint semel in qualibet septimana, quamdiu durabit studium, si per eorum negligentiam steterit vel defectum. Item volumus de legentibus tractatus et grammaticalia, nisi omni die legibili collationem fecerint cum suis scolaribus, ut ipsi scolares melius possint proficere et magistri
cognoscere si attendant'. Cf. Const. 1357, 70; Const. 1369, 66; Const. 1462/1499, Rubrica XVI, Caput XVI, η. 1; Const. 1524, Pars I, Caput XVI, η. 1.
" PAC 47b, fol. 63r, 69r en 75r; zie ook bijlage И, p. 340.
" FAC 47b, fol. 75r sq.; zie bijlage И, p. 342 sq.
M
Organon = instrument (tot het wijsgerig denken); naam door Andronicus van Rho
dos gegeven aan de logische geschriften van Aristoteles.
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Organon: Categoriae en De interpretatione van de hand van Aristoteles zelf,
de Isagoge of Introductio van Porphyrius met het commentaar van Boethius
en twee logische monografieën van Boethius: Liber divisionum en Liber topicorum. De overige logische werken van deze auteurs kwamen in het verloop
van de twaalfde eeuw in versneld tempo aan het licht en vormden samen de
logica nova, te weten de rest van het Organon, bestaande uit Analytica priora,
Analytica posteriora, Topica en Sophist ici elenchi en de hierbij aansluitende
werken van Boethius: De syllogismis catégoriels. De syllogismis hypotheticis
en De differentiis topicis2\ Alle hier genoemde werken in een logicacursus van
twee of drie jaar behandelen was natuurlijk niet goed mogelijk, maar als
men in aanmerking neemt, dat de werken van Porphyrius en Boethius grotendeels parallel lopen met de werken van het Organon, kon men bij een verantwoorde keuze ongetwijfeld veel van de stof bestrijken. Dat één docent al veel
kon doen, blijkt uit het voorbeeld van de Dominikaanse provincie van Toulouse,
waar aanvankelijk de ene lector bij een tweejarige studieduur twee boeken per
half jaar wist te behandelen in twee lessen per dag: in de lectio principalis een
boek van de logica nova en in de lectio secunda een boek van de logica vetus
of de helft van de Traktaten. In de tweede helft van het jaar kwamen de logica
vetus en de Traktaten op de eerste plaats22. Toen daarbij uit de ervaring
bleek, dat belangrijke onderwerpen toch niet voldoende uit de grondverf kwamen, gaf de eigenlijke lector voortaan in één jaar een volledige cursus logica
nova en een of twee van de verst gevorderde studenten de logica vetus en de
Traktaten'23. De inschakeling van ver gevorderde studenten bij het onderwijs
was algemeen gebruikelijk en was aan de universiteiten zelfs opgenomen in het
studieplan2". Een dergelijk systeem, dat we ook bij de Karmelieten van de
Nederduitse provincie met betrekking tot de opleiding in de theologie heel
duidelijk kunnen volgen, moet ook bij hun opleiding in de artes in zwang geweest zijn, te meer waar een of twee door de provincie benoemde docenten
vaak niet enkel aan een studium voor logica alleen stonden, maar aan een
studium voor logica en filosofie samen. Zodoende konden speciaal filosofiestudenten, zonder dat daarvoor een provinciale benoeming nodig was, enig
logica- en grammaticaonderwijs geven, zoals dat ook aan de universiteit gebeurde.
" F. UEBERWEG - K. PRAECHTER, Grundriss der Geschichte der Philosophie, I. Berlin
1926, 366 sq. Men vindt laatstgenoemde werken van Boethius ook wel ingedeeld bij de
logica vetus, omdat ze al vóór Abelard bekend waren. Cf. L. de Rijk, Abelard als exponent van het wijsgerig leven in de twaalfde eeuw, in Bijdragen, Tijdschrift voor Filosofie
en Theologie. XXII (1961), 443.
22

DOUAIS, o.e.,
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Ibid., 65 noot 5.
MULDER, Vaktermen eener Middeleeuwsche Universiteit, 314.
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De logica nova was als laatste deel het belangrijkste van de logicacursus. Om
naar een studium generale gezonden te kunnen worden (kennelijk buiten de
eigen provincie) moest men volgens een bepaling uit 1345 minstens de onderbouw: de logica vet us en de Traktaten gevolgd hebben25.
De kwestie of er misschien een dubbele opleiding in grammatica en logica
bestaan heeft, namelijk een gewone en een voor de opleiding tot docent in de
artes, zal verderop nog ter sprake gebracht worden.
Na twee of drie jaar logica had men een degelijke basis om zich met succes te
kunnen wijden aan de beoefening van de eigenlijke wijsbegeerte, te weten de
philosophia naturalis en moralis. De grootste plaats in het filosofisch onderricht werd ingenomen door datgene, wat men in navolging van de facultas
artium van Parijs de philosophia naturalis noemde. Deze hield echter veel
meer in dan de term naturalis zou doen vermoeden. Philosophia naturalis
stond in die tijd namelijk niet tegenover metaphysica, maar tegenover de philosophia rationalis van wijsgerige grammatica en logica, en omvatte physica,
psychologie, mathematica én metaphysica. Samen werden philosophia rationalis en naturalis nog theoretica genoemd tegenover de practica, welke tot de
moraalfilosofie beperkt bleef26.
Zoals de Aristotelische logica de grondslag vormde van het logicaonderricht,
zo baseerden de lessen in de filosofie zich in hoofdzaak op de directe lezing en
verklaring van de wijsgerige werken van Aristoteles. In de wijze, waarop deze
tekstlezing didactisch en methodisch functioneerde, kan men in de latere Middeleeuwen in grote trekken twee richtingen of viae onderscheiden, welke - afgezien van de leerstellige, metaphysische implicaties, die hier niet aan de orde
zijn - de tekst respectievelijk met grote getrouwheid of met grote vrijheid en
als uitgangspunt van eigen probleemstelling benaderen. De via antiqua sloot
zich nauw bij de tekst van het handboek aan om de kern van de gedachtengang van de auteur zo getrouw mogelijk naar voren te brengen. De tekst bepaalde in eerste instantie de lijn en de omvang van de problematiek. De via
15

MHC, 154: gen. kap. 1345: 'Item ordinamus et statuimus firmiter observandum quod
nullus Scolaris mittatur extra provinciam suam ad quodcumque studium generale pro
audiendis tractatibus et ve te ri logica, nee prior alicujus studii possit tales recipere, sed
ad provinciales suae provinciae mittat eos, qui provincialis habeat eos ad eorum provinciam remitiere, vel in particularibus conventibus suae provinciae ipsos in aliquo studio
ordinare'. Cf. Const. 1357, 67 en Const. 1369, 63, die deze bepaling met primitus afzwakken: 'pro tractatibus aut veteri logica primitus audiendis'. Volgens Const. 1462/
1499, Rubrica XV, Caput XV, n. 2 en Const. 1524, Pars I, Caput XV, n. 2 kon de prior
van het studium in dat geval de studenten terugsturen: 'Si tarnen ad studia generalia
extra suam provinciam mittantur pro tractabilibus aut veteri logica audiendis primitus
prior non tenebitur recipere sed poterit suo provinciali ut provideat eis de studio particular! transmitiere aut ad provinciam eorum remitiere'.
,
24
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moderna stond veel vrijer tegenover de traditionele tekst. Zij wilde een zelfstandige behandeling van de verschillende kwesties, waardoor de Aristotelische tekst naar de achtergrond gedrongen werd ten bate van de eigen problemen en opvattingen van de docent. Bij de via antiqua overwoog de historisch
getrouwer modus expositionis, de via moderna koos voor de actuelere modus
quaestionis, die naar aanleiding van de tekst zelf de kwesties stelde en de heersende strijdvragen in het geding bracht27.
Uit de Nederduitse provincie zelf hebben we helaas geen gegevens over de
precíese samenstelling van het programma en de verdeling van de stof over
de verschillende studiejaren en over de lectio principalis en lectio secunda,
maar in het algemeen weten we, dat de opleiding in de bedelorden zich nauw
aansloot bij de universitaire programma's, met name bij dat van de facultas artium van Parijs. Zo moeten de belangrijkste werken van Aristoteles: de Physica, de Metaphysica en het psychologisch traktaat De anima steeds uitvoerig
vertegenwoordigd geweest zijn naast een of meer natuurfilosofische monografieën. Dit wordt bevestigd door de voorwaarden, welke sedert 1336 gesteld
werden voor de toelating tot de lectoraatsstudie aan het theologicum generale
te Parijs, waarvoor de Nederduitse provincie veel kandidaten geleverd heeft.
Zoals gebruikelijk na de beëindiging van de studie in de artes moesten de
kandidaten voor Parijs eerst in eigen of andere provincie een zekere tijd filosofie doceren. Men voldeed nu aan de gestelde eisen voor Parijs, wanneer men
de Aristotelische Physica en Metaphysica volledig had 'gelezen', d.w.z. onderwezen {legere = docere) en bovendien minstens één van de volgende vier
werken der natuurfilosofie, te weten De anima, De generatione, De meteoris of
De coelo et mundo74. Hieruit kunnen we niet alleen de belangrijkste werken
voor het onderwijs vaststellen, maar bovendien, als we bedenken dat dit verplicht gegeven onderricht veelal niet langer dan twee jaar duurde29, concluderen, dat dan bij een filosofiestudie van drie of vier jaar een groot gedeelte van
de talrijke Aristotelische geschriften doorgewerkt kon worden. Verschillende,
vooral metaphysische vraagstukken kwamen later ook bij het theologisch onderricht aan de orde.
Bij de philosophia moralis werd sedert het midden van de dertiende eeuw een
algemene natuurlijke moraal gedoceerd aan de hand van de Aristotelische
ethica, vooral van de Ethica Nicomachea. Bij de groei van het nieuwe programma in de artes was de Aristotelische Ethica zelfs eerder aanvaard dan de
" WEILER, Heinrich von Gorkum, 64-68. Cf. Сн. THUROT, De l'organisation de l'enseig
nement dans l'université de Paris au Moyen-Age, Paris-Besançon, 1850, 73-74.
28
MHC, 125: gen. кар. 1336; voor de tekst zie hoofdstuk V, p. 142, noot 27, met de
daarbij gemaakte opmerking.
29
Zie hieronder, p. 182-183.
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Physica en Metaphysica van Aristoteles30. Aan de Parijse facultas artium werd
deze cursus helemaal aan het eind van de opleiding tot magister artium gegeven31. In de Dominikaanse provincie van Toulouse gaf men in de veertiende eeuw de ethica in de studia naturalium parallel aan de philosophia naturalis; in 1330 werden er evenwel aparte studia moralis philosophiae ingericht,
maar in 1333 werd de ethica echter opnieuw (of tevens!) in de studia naturalium gedoceerd32. Binnen de Nederduitse provincie van de Karmelieten krijgt
de moraalfilosofie af en toe aparte vermelding bij het studium generale te
Keulen. In 1367 ontving Hilgerus de gradibus, nadat hij in het studiejaar
1366/67 lector sententiarum te Keulen geweest was, voor zijn lectura librorum ethicorum aldaar twee florijnen33. Volgens de gegevens van de provinciale acta waren er voor het jaar 1366/67 bij uitzondering geen docenten in
de artes aan het Keulse studium benoemd34. In de vijftiende eeuw wordt bij het
Keulse studium de moraalfilosofie soms apart aangegeven, waarbij dan veelal
de cursor van het jaar, beginnend docent in de theologie, met het onderwijs
van deze moraalfilosofie belast wordt, b.v. in 1433 ter in hebdómada post
primam35 of in 1435 post prandium hora secunda ter in septimana, waarbij
ook de theologiestudenten zowel pro forma lectoratus als pro forma simplici
aanwezig moesten zijn30. De cursus vormde zo een verbindende schakel tussen
de filosofie en de theologie. In 1426 wordt in de benoemingslijst van het provinciaal kapittel bij de aparte vermelding van de moraalfilosofie te Keulen de
magister studentium als docent genoemd: 'Conradus de Ortenberg magister
studentium et leget philosophiam moralem'37. De aparte vermelding van zijn
taak als ethicadocent wekt enige verwondering, want vermoedelijk was hij als
hoogste van de artesdocenten de eigenlijke man voor dit vak39, gezien de
praxis aan de facultas artium van Parijs om de ethica het laatst te geven39 en
gezien het feit, dat in de studia generalia der Dominikanen de magister studen-
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SASSEN, o.e., 179-180, 198 en 203.
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311.

32

DOUAIS, o.e., 72. Bij de vermelding van de aparte studia voor de moraalfilosofie heeft
Douais een tekst van drie jaar later niet naar voren gebracht. Na de aanwijzing van de
studia naturalium van de provincie in 1333 en de benoeming der lectoren volgt nog: 'El
volumus et ordinamus quod isto anno pro secunda lectione libri Metheorum legantur,
liber Ethicorum; et anno sequenti libri de Celo, idem similiter Ethicorum, et sic deinceps' (ibid., 222).
33
F A C 47a, fol. 107r; zijn benoeming tot lector sententiarum: ibid., fol. 104v.
34
Ibid., fol. 104v; zie ook bijlage II, p. 323.
35
F A C 6, fol. 37г.
36
Ibid., fol. 42v. Voor de forma zie hieronder 175 sq.
37
Ibid., fol. 14г.
38
Voor de taak van de magister studentium zie hieronder p. 183 sq.
39
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tium eveneens speciaal met dit onderricht belast was"0. In de eerste helft van
de zestiende eeuw vinden we voor Keulen een paar maal de benoeming van
een afzonderlijke lector philosophiae moralis en éénmaal een lector ethicae et
physicae*\ Éénmaal ook wordt de ethica bij een ander studium dan te Keulen
apart genoemd, namelijk in 1449 bij het studium van Brussel, waar de magister studentium de cursus moet geven"2.
Naast de lessen in logica en filosofie werden er onder leiding van de magister
studentium of Informator wekelijkse disputen gehouden"3. Hierbij werden de
in de lessen opgedane princiepen van logica en filosofie volgens de strakke
methodiek van de logica toegepast op klassieke, maar vooral op moderne en
actuele strijdvragen. Na een korte inleiding door de leider van het dispuut
werd de verdediging van een bepaalde stelling of standpunt opgedragen aan
een respondens, een der gevorderde studenten, terwijl de objecties werden gemaakt zowel door de docenten als door de studenten zelf. Ter afsluiting vatte
de leider en docent de oplossing nog eens samen in de z.g. determinatio.
Buitengewone disputen (disputationes extraordinariae) hadden soms plaats op
zon- en feestdagen4".
De disputen vormden het gewichtigste deel van de opleiding en boden de deelnemers overvloedig gelegenheid in een dialectisch tournooi hun slagvaardigheid en inzicht te ontwikkelen. Tijdens zijn studie moest iedere student meermalen op plechtige of formele wijze {solemniter of formaliter) als respondens
optreden. Behalve als oefening dienden de disputen zo ook als examen, waar40

G. LÖHR, Die Kapitel der Provinz Saxonia im Zeilalter der Kirchenspaltung,
15131540, Leipzig 1930, 37*.
" F A C 47b, fol. 75r, 83v, 85v en Ш г : lector philosophiae moralis; fol. 78v: lector
ethicae et physicae. N.B., in deze tijd gaat m e r in plaats van de naam Informator ook
de naam lector gebruiken.
'2 F A C 6, fol. 91г.
13
Zie hierboven p. 169, noot 17, met de tekst van de constituties. Vaak werden dagelijks
repetities en disputen gehouden, in het studium generale te Wenen in 1510 dagelijks
een repetitie en éénmaal in de veertien dagen een dispuut, in 1517 elke woensdag en
zaterdag een dispuut in filosofie of logica (A. DECKERT, Die Oberdeutsche Provinz der
Karmeliten nach den Akten ihrer Kapitel von 1421 bis 1529, Rom 1961, 87, 319 en 327328); in het studium generale te Avignon moest volgens een reglement van 1390 de magister studentium elke lesdag een dispuut met zijn studenten houden (B. ZIMMERMAN, De
Institutis Ordinis Carmelitarum
quae ad doctrinas philosophorum
et theologorum
sequen das pertinent. Additamenta,
in AOC, VII 159).
44
SASSEN, Patristische en Middeleeuwse
Wijsbegeerte, 199-200. F . PAULSEN, Geschichte
des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen und Universitäten vom
Ausgang
des Mittelalters bis zur Gegenwart, dritte, erweiterte Auflage, hrsg. und in einem Anhang fortgesetzt von R. Lehmann, 2 din., Berlin-Leipzig 1921 (anastatische herdruk,
Berlin 1960), I 37-40. S. CLASEN, Der Studiengang an der Kölner Artistenfakultät,
in
Artes liberales. Von der antiken Bildung zur Wissenschaft des Mittelalters, hrsg. von
I. Koch, Leiden-Köln 1959, 128-129. WEILER, Heinrich von Gorkum, 44 en 66.
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bij de examinandus in een solemnis responsio zijn beheersing van de stof
moest demonstreren*15.
Wanneer men de duur en de normale opzet van de filosofiecursus tracht vast
te stellen, stuit men op enkele lastige omstandigheden. We bezitten wel een
zeer groot aantal benoemingen van studenten, vooral uit de vijftiende eeuw,
en bij veel studenten kunnen we het verloop van de studie zelfs wel een aantal
jaren in de acta van de provinciale kapittels volgen, maar alle tezamen zijn
deze benoemingen in de acta provinciae - ook ten aanzien van de afzonderlijke
personen - sterk fragmentarisch en bovendien op vele variërende manieren uitgedrukt, zodat het moeilijk is te achterhalen, of we wel steeds met eenzelfde
soort filosofiecursus te doen hebben. We vinden studenten genoemd pro primo, secundo en tertio anno philosophiae naast vermeldingen als studens philosophiae per triennium of per quattuor annos; naast studens philosophiae of
physicae staat soms ook studens pro forma philosophiae of pro forma physicae en een paar maal pro forma Anglicana; in een zeldzaam geval komen we
ook studens philosophiae pro forma simplici tegen. Laten we met de laatste
uitdrukkingen betreffende de forma beginnen. We moeten daarbij ook de
theologie betrekken, omdat daardoor de zaak duidelijker wordt.
Men kan hier en daar de zienswijze aantreffen, waarbij forma eenvoudig gelijk gesteld wordt met graad. Zo schrijft A. Deckert in zijn boek over de
Opperduitse Karmelprovincie zonder verder kommentaar: '. . . die pro forma
oder ad gradum Studierenden. . ,'46 en Fr. Paulsen zegt: 'Pro forma lesen und
hören heisst die zur Erlangung eines gradus durch die Statuten vorgeschriebenen Vorlesungen lesen und hören'47. Zonder dit te willen ontkennen meen
ik toch, dat forma pas in tweede instantie als zodanig gebruikt wordt en dat de
betekenis van het woord in verband met de studie genuanceerder is. Als men
de vele gevallen, waarin de kapittelacta dit woord gebruiken, nagaat: pro
forma logicae, pro forma physicae, pro forma philosophiae, pro forma simplici
theologiae, pro forma lectoratus en enkele varianten hiervan in verbinding met
de vermelding van het studiejaar b.v. pro primo anno formae simplicis theologiae, dan komt allereerst een betekenis naar voren als vak, cursus, studierichting, opleiding, vorming. Dikwijls dient het woord alleen maar ter omschrij45

FAC 47a, fol. 389r: prov. kap. 1467: 'Item studentibus in suis responsionibus pro
forma philosophiae ac simplicis theologiae similiter et pro forma lectoratus saepe interdiximus faceré graves sumptus, idipsum pro nunc interdicimus pro eo, quod multi praedictorum se excusant non respondisse propterea volentes quod ex nunc omnis studens
Coloniae, Treveris vel alibi in studio existens pro forma philosophiae et simplicis theologiae teneatur singulis annis solemniter responderé, nisi coram R. M. provinciali allege! causam impedimenti sui'. Zie ook hieronder, p. 273.
* DECKERT, Die Oberdeutsche Provinz, 78.
47
PAULSEN, Geschichte des gelehrten Unterrichts, I 32.
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ving van de studie in de logica, filosofie of theologie. Studens pro forma theologiae kan men eenvoudig vertalen door student in de theologie. We zien dikwijls studenten het ene jaar aangegeven b.v. als studentes pro forma logicae
en het volgend jaar gewoon als studentes logicae. Bij de theologie, waar men
een gewone cursus en een cursus voor de opleiding tot lector in de theologie
kende, sprak men dan verder van studeren pro forma simplici theologiae en
pro forma lectoratus. Dat de forma niet zonder meer qua talis de opleiding
voor de graad inhoudt, blijkt dan ook uit de forma simplex van de theologie.
Bij de studentenbenoeming van 1392 staat na de vermelding van enkele studenten pro gradibus: 'Item studentes Theologiae pro simplici forma, et non
pro gradu f. Nicolaus de Bachern, Informator Daniel, et Simon de Bruxella'48
Terwijl het studere theologiam pro forma simplici dus een studie aangeeft,
welke niet op een graad uitloopt, wordt daarnaast studens simplex in de universitaire wereld alsmede bij de Karmelieten ook wel gebruikt voor een student, die wel voor een graad studeert, maar nog geen graad of lagere onderwijsfunctie bereikt heeft49. Hoe kwam men nu tot de verbinding van forma
en gradusl Aan de universiteit kende men maar één vorm van opleiding, die
- mits goed volbracht - uitliep op de universitaire graad. Voor de opleiding
b.v. in de theologie werden de student verschillende eisen gesteld: hij moest
bepaalde colleges lopen, disputen volgen, examens doen en in een later stadium ook zelf onderricht geven. Als hij al deze dingen op de voorgeschreven
wijze volbracht, dan telden ze mee voor zijn opleiding in het vak theologie.
Wilde men nu nadruk leggen op het feit dat sommige lessen of oefeningen niet
zo maar theologisch onderricht ad libitum waren, maar bij de vakopleiding
hoorden, dan kreeg de aanduiding van het vak of de studie, de forma, de volle
nadruk. Dan werden deze dingen de kandidaat voor zijn vakopleiding aangerekend {pro forma computare,
dus uiteindelijk voor het behalen van de
graad. Wanneer echter het woord forma aldus met nadruk op de graad duidt,
dan wordt het alléén gebruikt of ná de aanduiding van het te studeren vak
geplaatst: studens pro forma theologiae is een student in de theologie, maar
een legens theologiam pro (sua) forma is een student in de theologie, die voor
het behalen van zijn graad een verplichte cursus geeft. Bij de bedelorden, die
met name bij de theologie een dubbele cursus hebben, een gewone cursus en
een voor de 'graad' van lector, moet men met dit taalgebruik terdege rekening
" FAC 47a, fol. 154г. Voor pro forma simplici cf. BENOÎT-MARIE DE LA CROIX OCD,

Les Carmes aux Universités du Moyen-Age, in Etudes Carmélitaines, XVII (1932) vol.
1, 110 en ACG, I 269.
" G. KAUFMANN, Die Geschichte der deutschen Universitäten, 2 din., Stuttgart 18881896,11 187.
5Э

Cf. PAULSEN, o.e., I 32.
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houden. Keren we nu terug naar de filosofie. We weten nu dat studens pro
forma philosophiae niets anders hoeft te betekenen dan studens philosophiae.
Was er evenwel bij de filosofie, of beter bij de hele opleiding in de artes ook
een dubbele cursus: een cursus minor of forma simplex en een opleiding voor
de licentia docendil Daarvoor moeten we de studentenbenoemingen in de Ne
derduitse provincie eens bekijken. De meest gevarieerde aanduidingen bij deze
benoemingen vinden we in de eerste helft van de vijftiende eeuw. We hebben
uit deze tijd zelfs een origineel stuk met de provinciale kapittelacta van 1422
tot 1449, het zogenoemde Liber б 5 1 . Segerus Pauli (t 1651) heeft aan de hand
van dit stuk vooral met betrekking tot de studie een personenregister samen
52
gesteld , dat Koch in zijn boek over de Nederduitse provincie gepubliceerd
53
heeft . In dit register komen we een paar maal de uitdrukking studens philo
sophiae pro forma simplici tegen. Bij nauwkeurige vergelijking met het origi
nele Liber 6 blijkt echter dat in genoemd register minstens vier maal deze uit
drukking per vergissing in de plaats is gekomen van studens pro forma sim
54
plici theologiae . In het originele stuk komen op enkele honderden benoemin
gen voor de filosofie maar twee gevallen voor, waarin sprake is van een be
noeming pro forma simplici philosophiae, namelijk bij het jaar 1440, waar pro
3° anno simplicis formae philosophiae vier studenten genoemd worden 55 , en
bij het jaar 1442, waar onder het opschrift studentes pro primo anno formae
simplicis philosophiae in Colonia vijf studenten staan aangegeven54. Hiermee
is de zaak niet af. In Liber 6 stond bij de benoeming van het jaar 1440 eerst
pro primo anno simplicis formae theologiae; vervolgens zijn door dezelfde
hand als van het originele schrift de woorden primo en theologiae doorge
streept en is er respectievelijk 5° en philosophiae bovengeschreven. De schrij
ver had zich dus blijkbaar in jaar en studierichting vergist. Het lijkt mij nu
hoogstwaarschijnlijk, dat de schrijver, toen hij zijn vergissing bemerkte, de
woorden waar het precies om ging, corrigeerde door het juiste studiejaar en
het woord philosophiae erboven te schrijven, doch dat hij bij zijn wellicht vlotte
correctie de woorden simplicis formae als bij de filosofie niet ter zake dienen
de of niet belangrijk over het hoofd heeft gezien. Dit wordt bevestigd door
" FAC 6, fol. 1-94: Liber 6 ab anno 1422 usque 1449 sub provincialibus R. P. Thoma
de Heymertzheym, Petro de Nova Ecclesia et Godefrido de Loe, continens acta capitulorum provincialium (zeventiende-eeuwse titel).
" FAC 52, Collectanea Ri. Ps. Segeri Pauli (eerste deel).
5:1
H. H. KOCH, Die Kannelitenklöster der Niederdeutschen Provinz, 13. bis 16. Jahrhundert, Freiburg i.B. 1889, 131-158.
" Ibid., 131-158 onder de namen Gerardus de Erculentia, Joannes Bunn, Lambertus de
Foro Piscium en Rolandus de Linnip.
" FAC 6, fol. 59v.
и
Ibid., fol. 70г.
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het feit, dat sommigen van genoemde studenten in de jaren daarvóór gewoon
als studens philosophiae ad quattuor annos en studens philosophiae pro 2°
anno vermeld worden en een van hen bij het provinciaal kapittel aan het einde
van het studiejaar direct een benoeming als Informator krijgt en dat nog wel
in het belangrijke studium van Trier en dat enkelen van hen, zonder dat van
enige verdere filosofische studie iets blijkt, later ook voor het lectoraat in de
theologie studeren. M.i. kunnen we het geval van 1440 als een niet volledig
gecorrigeerde lapsus calami beschouwen en als argument voor het bestaan
van een aparte opleiding pro forma simplici philosophiae, waaraan dus een
aparte opleiding tot docent in de artes zou beantwoorden, wel afschrijven.
Blijft het geval van 1442, waarbij in alle duidelijkheid de uitdrukking pro
primo anno formae simplicis philosophiae geschreven staat. Hier is blijkens
eerdere en latere vermeldingen van de betrokken studenten, resp. voor logica
en filosofie, het studievak en jaar juist opgegeven, maar ook hier bij deze
studenten, die in 1442 pro primo anno formae simplicis philosophiae staan,
wordt bij de volgende benoemingen voor de studie van de filosofie de forma
simplex niet meer genoemd, terwijl we twee van hen na drie of vier jaar
bovendien als informator terugvinden. Verder vinden we op honderden benoemingen in Liber 6 noch op duizenden benoemingen in de kapittelacta bij
Milendunck de uitdrukking pro forma simplici philosophiae. Voor mij is het
daarom allerwaarschijnlijkst, dat de schrijver van het provincieboek zich ook
in 1442 verschreven heeft, zoals hij zich ook af en toe duidelijk in een studiejaar verschrijft.
Bij de theologie staat pro forma simplici theologiae tegenover pro forma lectoratus; bij de filosofie vinden we nergens twee met elkaar corresponderende uitdrukkingen, die respectievelijk een gewone of eenvoudige en een hogere cursus voor toekomstige Informatoren aangeven. De uitdrukkingen studens philosophiae en studens pro forma philosophiae worden niet tegenover, maar dóór
elkaar gebruikt, ook wanneer het dezelfde personen betreft, en zowel studenten die op de ene, als studenten die op de andere wijze worden aangegeven,
blijken na drie of vier jaar tot informator te worden aangesteld. Ook bij de
opleiding in de grammatica en logica vinden we in de Nederduitse provincie
geen forma simplex vermeld. Hier worden eveneens de uitdrukkingen studens
logicae en studens pro forma logicae niet naast elkaar, maar willekeurig door
elkaar gebruikt. In de acta van de Opperduitse provincie echter kan men vele
malen de benoeming van studentes simplices grammaticae et logicae aantreffen57. Nu zal de studie in twee naburige en verwante provincies, waarvan
57

DECKERT, Die Oberdeutsche Provinz, 139-229 passim. Rome, Archivum Generale
O. Carm., II CO. 93, Codex 20, 316-408 en 560-567 passim.
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de ene uit de andere voortgekomen was, zeker niet vele verschillen getoond
hebben. Betekent de benoeming van deze studentes simplices in Opperduitsland dan toch dat er een dubbele opleiding bestond in de artes, een gewone en
een voor de opleiding van informatores? Volgens mij beslist niet. Allereerst is
het opvallend dat de acta van Opperduitsland wel studentes simplices grammaticae et logicae kennen, maar daarnaast nooit studentes pro forma simplici
philosophiae noemen. De soms genoemde studentes simplices in artibus blijken uit volgende benoemingen grammatica- en logicastudenten te zijn. Vervolgens studeren deze studentes simplices niet korter of langer grammatica en logica dan de overige studenten in die vakken. Nadat ze als studens simplex twee of
drie jaar grammatica en logica gestudeerd hebben, worden ze zonder aanvullende opleiding evengoed voor de studie van de filosofie aangewezen als de anderen.
Tenslotte blijken ze dan na drie jaar studie van de filosofie evengoed als de andere artesstudenten tot Informator te worden aangesteld. Hoe men deze uitdrukking dan toch bij de grammatica en logica kan gebruiken, is op twee manieren
te verklaren. Men zou kunnen zeggen, dat iemand die een benoeming kreeg als
studens simplex grammaticae et logicae, niet of beter gezegd nóg niet - want
de overheid besliste vaak pas achteraf bij gebleken geschiktheid - bestemd
was voor verdere wetenschappelijke studie in de artes, te weten in de filosofie58. Waarschijnlijker is echter de volgende verklaring. De term studens simplex werd in de universitaire wereld, en ook in de Karmelorde, wel gebruikt
om de student aan te duiden, die - zij het op lager niveau - nog geen enkele
graad of functie had59. Hij was dus nog in de beginfase van zijn studie. Nu
komt de verdeling van de artes bij de bedelorden in grammatica en logica
enerzijds en filosofie anderzijds in grote trekken overeen met de verdeling van
de studie van de artes aan de universiteit respectievelijk vóór en ná het baccalaureaat. De baccalaureus was geen studens simplex meer, maar kreeg een actiever
aandeel in de disputen en diende zelf bepaalde cursussen te geven. Zo was ook
binnen de orde de student in de filosofie ten opzichte van de grammatica- en logicastudent geen studens simplex meer, maar een, zo niet gegradueerde, dan toch
gekwalificeerde student, die een groter en actiever aandeel had in de disputen
en reeds geroepen kon worden tot het geven van een of andere cursus. De
student in de grammatica en logica was binnen de opleiding van de artes nog
5

' Wanneer pas in de laatste decennia van de dertiende eeuw de studie van de filosofie
in de bedelorden ruimer ingang vindt, is dat voornamelijk voor mensen, die voor een
wetenschappelijke opleiding bestemd waren (Cf. H. DENIFLE, Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters bis 1400, Berlin 1885, 388). Men kon ook zonder filosofie, zelfs
zonder een wetenschappelijke theologische opleiding priester worden en bovendien was
enige theologische opleiding alleen na logica zeer wel mogelijk. Cf. POST, Scholen en
Onderwijs, 113. Zie verder hoofdstuk X, p. 276 sq.
59
Zie hierboven p. 176 met noot 49.
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maar een studens simplex. Toch is er verschil tussen de jorma simplex van
de grammatica en logica en de /orma simplex van de theologie. Bij de artes
vormde de studie van de grammatica en logica steeds de verplichte beginfase
van de opleiding. Men moest de grammatica en logica doorlopen hebben om
met de filosofie te kunnen beginnen. Bij de theologie was de studie pro jorma
simplici geen verplicht stadium vóór de lectoraatsstudie, althans niet volgens
de constituties en vele bepalingen van provinciale kapittels. Het was een eenvoudige cursus, die als zodanig niet bedoeld was om een graad te behalen.
Wel moest men in feite vaak deze cursus gedurende kortere of langere tijd
volgen, voordat men aangewezen werd voor de lectoraatsstudie.
De bedoeling van deze uiteenzetting was te laten zien hoe bij artes en theologie
de forma wél en niét met de studie voor een graad of diploma voor lesbevoegdheid samenhing, en hoe bij de artes maar één opleiding bestaan moet
hebben. Wie deze opleiding met een normale filosofische cursus had voltooid,
had voor de orde volledige bevoegdheid om alle gebruikelijke vakken van de
artes te onderwijzen. Wel lijkt het me zeer goed mogelijk en zelfs waarschijnlijk, dat sommigen na de latijnse school de opleiding in de artes slechts gedurende enkele jaren volgden overeenkomstig hun aanleg en de mogelijkheden, welke de overheid voor hen beschikbaar had. Ook aan de universiteiten
kwamen vele geestelijken slechts gedurende enkele jaren studeren zonder een
graad in de artes, laat staan in de theologie, te verwerven60. Men had dan
tenminste nog iets gestudeerd. In de bedelorden kwam daar nog bij, dat studeren een privilege was, en dat men voor verdere promotie bij de studie goede
resultaten moest boeken en soms bovendien over goede relaties of financiën
moest beschikken.
Bij de uiteenzetting over de jorma is ook een jorma Anglicana vermeld, maar
nog niet nader besproken.
In Engeland, waar zeer veel Nederduitse studenten filosofie hebben gestudeerd, moet de filosofische opleiding een eigen karakter of bijzondere regeling gekend hebben. De Engelse provincie bezat een studium generale in
Londen alsook twee belangrijke studia aan de universiteiten van Oxford en
Cambridge. Wij weten echter slechts hoogst zelden met zekerheid, in welk
studium van Engeland de Nederduitse studenten gestudeerd hebben, omdat
hun bestemming in de acta van de Nederduitse provincie kortweg met ad Angliam of in Anglia wordt aangegeven. Reeds is gewezen op de mogelijkheid,
dat de Engelse provinciaal hun een plaats aangewezen kan hebben61.
40

F. W. OEDIGER, Ueber die Bildung der Geistlichen im späten Mittelalter, Leiden 1953,
66-67. R. R. POST, Scholen en Onderwijs in Nederland gedurende de Middeleeuwen,
Utrecht-Antwerpen 1954, Ш-112.
" Ziep. 159-160.
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Uit het feit nu, dat in de jaren twintig van de vijftiende eeuw enkele Nederduitse studenten bij hun filosofie-studie in Engeland moeilijkheden ondervonden moeten hebben - welke ons overigens niet bekend zijn - komt het bestaan
van een forma Angliae of forma Anglicana naar voren. In 1422 wordt Hendrik van Marienau voor drie jaar naar Engeland gestuurd62, maar hij is in
1424 al terug en moet dan als Informator te Haarlem studeren pro tertio anno
formae Angliae". Bij de studentenbenoemingen van datzelfde jaar 1424 kan
men lezen: 'Item pro complemento formae Anglicanae stabit Coloniae fr.
Gobelinus Dutzkoyen. Item pro secundo anno Angliae stabit Coloniae fr. Stephanus de Harlem. Item pro primo {anno) formae Angliae stabunt Coloniae
fratres Johannes de Gelrea, Johannes de Cassel, Johannes Cursoris et Gobelinus Birgel'64. Uit de terugkeer van Hendrik van Marienau in 1424 en het
Keulse verblijf van de andere voor Engeland bestemde studenten in deze tijd
blijkt, dat een studie in Engeland zelf op dat moment om de een of andere
reden niet mogelijk was. Nu was het heel gewoon, dat studenten voor één
vak, b.v. voor filosofie, meer dan een studium bezochten, maar nergens vinden
we daarbij zulk een beklemtoning van een aparte forma of opleiding als hier.
De studiejaren, die de betrokken studenten door omstandigheden niet in Engeland, maar in eigen provincie doorbrachten, blijken niet alleen de vervulling
te zijn van de normale studieduur voor de filosofie, zij waren bovendien afgestemd op en telden mee voor de forma Anglicana. Gobelinus Dutzkoyen kon te
Keulen zijn forma Anglicana voltooien. De anderen konden hun Engelse opleiding te Haarlem en Keulen respectievelijk voortzetten of beginnen. Engeland
heeft in de academische wereld van de Middeleeuwen steeds een eigen plaats ingenomen. Ook de Engelse Karmelprovincie kende ten aanzien van de studie
vele eigen voorschriften en gebruiken. In 1312 werden door het generaal kapittel vele bepalingen gemaakt speciaal voor het studium aan de universiteit
van Oxford65, al zijn deze bepalingen ons verder niet bekend. In de constituties wordt de Engelse provincie met betrekking tot de universitaire studie,
de keuze en bevordering der studenten en de privileges van de magistri nog al
eens apart genoemd. Dit alles geeft ons echter nog geen inzicht in de forma
Anglicana. Wellicht bestond deze forma in een eigen programma, dat bij de
opleiding in de artes bepaalde boeken, de duur van de behandeling en de
onderlinge volgorde ervan nauwkeurig voorschreef. Had men eenmaal zijn
studie in de filosofie volgens deze opzet gedeeltelijk gemaakt, of was men
aangewezen om in Engeland dit programma te gaan volgen, dan moest men
62

FAC 6, fol. 2r.
" Ibid., fol. 7r.
" Ibid., fol. 7v.
" МНС, 206.
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wel, wanneer een verblijf in Engeland niet mogelijk bleek, dit program in de
Nederduitse studia kunnen voltooien, respectievelijk er alvast mee beginnen. Dat
studiejaren buiten studium of universiteit doorgebracht in bepaalde gevallen
toch konden meetellen voor diploma of graad, treffen we ook elders wel
aan60.
Hebben wij met inbegrip van de forma Anglicana geen dubbele cursus bij de
filosofie kunnen vaststellen: een gewone cursus en een aparte ter opleiding
van de artesdocenten, toch blijkt de studie van de filosofie niet voor iedereen
even lang geweest te zijn. In de veertiende eeuw duurde het verblijf aan de
studia generalia, waaraan met uitzondering van het studium te Parijs, dat voor
de theologie bestemd was, de Nederduitse studenten blijkens hun curriculum
vitae vooral filosofie gestudeerd moeten hebben, volgens de constituties drie
jaar6*". Daarna werden ze vaak als Informator te werk gesteld. Vanaf het begin van de vijftiende eeeuw hebben volgens de benoemingen in de provinciale
acta van Nederduitsland sommigen drie, anderen vier jaar filosofie gestudeerd
zowel binnen als buiten de provincie, zonder dat het onderscheid tussen een
driejarige cursus en een van vier jaar voor ons duidelijk is. De duur wordt
soms bij het begin van de studie al aangegeven. De studenten, die drie jaar
filosofie studeren, worden evengoed Informator en komen evenzeer in aanmerking voor de studie van het lectoraat in de theologie en eventueel voor de
studie ter verkrijging van het magisterium in de theologie, als degenen, die een
vierjarige filosofische cursus volgen. Misschien dat men soms rekening hield
met een elders genoten vooropleiding of dat soms bij zeer goede studieresultaten of andere verdiensten een jaar werd kwijtgescholden, hetgeen bij de
theologie wel voorkwam67.
Reeds voordat men aan het eind van zijn studie in de artes was, moest men
soms al bij het onderwijs behulpzaam zijn door het geven van de eerste of
aanvullende vakken, zoals ook de baccalaureus aan de universiteit al les kon
en moest geven. Het kon zelfs af en toe gebeuren, dat men al een officiële
benoeming als Informator in een of ander studium kreeg, eer dat men zijn
studie in de artes geheel voltooid had. Had men de filosofische cursus echter
geheel af, dan werd men in zeer veel gevallen direct een of twee jaar als
44
In 1415 sloten verschillende Augustijnse conventen in Duitsland zich aaneen en stichtten een jaarlijks te verplaatsen studium als een noodoplossing ter vervanging van een studium aan een universiteit. De colleges werden vastgesteld overeenkomstig de voorschriften
der universiteiten en deze colleges werden docenten en auditores als universiteitscolleges
aangerekend, namelijk ten behoeve van een promotie bij een eventueel later bezoek van
een universiteit (PAULSEN, Geschichte des gelehrten Unterrichts, I 32).
"a Const. 1294, in AOC, XVIII 136; Const. 1324, in МНС, 57 en 59; Const. 1357, 68.
" Zie hierna p. 191, waar ook een voorbeeld gegeven wordt van beperking van de studie
van de filosofie (Petrus Schagen).
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injormator te werk gesteld en soms ook nog een jaar als magister studentium№. Dit was evenzeer overeenkomstig de opzet van de facultas artium aan
de universiteit. De magistereed hield oorspronkelijk de verplichting in direct
na het behalen van de graad twee jaar lang de artes te onderwijzen en te dis
puteren (biennium compiere69). De bedoeling was de vorming van de jonge
magister te voltooien en steeds voldoende leerkrachten te hebben aan de artistenfaculteit. Bij de Karmelieten kan men voor ieder die de studie van de
artes voltooid had, een strakke verplichting om deze vakken gedurende een be
paalde tijd te onderrichten niet met zekerheid vaststellen, maar de praktijk
van een of meer jaren werkzaamheid als Informator (soms ook als magister
studentium) bleef voor zeer velen, met name voor degenen, die in aanmerking
kwamen voor de lectoraatsstudie in de theologie, gehandhaafd 70 . Men had zo
bovendien een gunstige gelegenheid om te zien of iemand geschikt was om te
doceren en men kon hiermede rekening houden bij de definitieve aanwijzing
voor lectoraatsstudie. Om te Parijs voor lector te kunnen studeren moest men
eerst een aantal werken van de Aristotelische filosofie onderwezen hebben,
zoals hierboven reeds werd meegedeeld.
Het onderwijs in de artes werd dus zo over het algemeen gegeven door zeer
jonge mensen, die zelf hun volledige opleiding tot en met de theologie nog
niet voltooid hadden. In de zestiende eeuw zien we het onderwijs in de artes
aan het studium generale van Keulen vaker dan eerst toevertrouwd aan men
sen, die reeds veel verder gevorderd waren met hun theologische studie voor
het lectoraat of zelfs voor de universitaire graden. Een baccalaureus theologiae
onder hen, vooral als magister studentium, is dan niet meer zo opmerkelijk71.
Onder de docenten van de artes was de magister studentium de belangrijkste.
Deze figuur was oorspronkelijk bij de Dominikanen een soort surveillant
onder de studenten en magister morum, die ook als tussenpersoon fungeerde
tussen studenten en lector. Hij kreeg al gauw een functie bij het onderricht
zelf. Hij had zo een paar lessen te geven, maar zijn voornaamste taak werd
toch het regelen van de actus scholastici: hij zat bij de disputen en repetities

" In de Opperduilse provincie was men na de studie van de artes veelal drie jaar informator, hetgeen bij veel studenten is te volgen door hun benoeming achtereen
volgens tot injormator pro primo, secundo en tertio anno (DECKERT, Die Oberdeutsche
Provinz, 139-229 passim).
" PAULSEN, Geschichte des gelehrten Unterrichts, I 35-36.
70
Nog in 1549 schreef het Nederduitse provinciale kapittel, dat met een beroep op de
oude tijd de eisen voor het lectoraat weer scherp wilde stellen, voor, 'ut nemo post haec
ordinetur in Lectorem nisi studium suum in artibus per biennium compleverit responderitque formaliter in universitate aliqua, aut capitulo provinciali ...' (FAC 47b, fol.
549r).
" Zie bijlage II, p. 340 sq.
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voor en was aanwezig bij de examens72. In de studia naturalium der Dominikanen blijkt hij later vaak de eigenlijke en enige officieel benoemde docent te
zijn73. Aan de Karmelitaanse studia bij de universiteiten werd volgens de constituties de functie van magister studentium waargenomen door een baccalaureus
vacans, d.w.z. een baccalaureus van de theologie, die dat jaar geen verplichte
cursus te geven had. Hij moest daarbij tevens natuurfilosofie of moraalfilosofie
doceren74. Aan het studium generale te Keulen echter, alsook in de andere belangrijke studia van de Nederduitse provincie, werd in de vijftiende, en zeer
vaak ook in de zestiende eeuw, de taak van magister studentium vervuld door
een aankomend student in de theologie, die echter vaak nog niet aan zijn lectoraatsstudie toe was, blijkens de studieopdracht, die in de acta van de provinciale kapittels voor hem wordt aangegeven.
In de studia der Karmelieten, die bij zijn aanwezigheid zo goed als steeds een
filosofische én een theologische opleiding herbergden, had de magister studentium te maken met beide studierichtingen. Als docent in de artes en student in
de theologie en zorgend voor het houden van de actus scholastici en voor de
goede gang van zaken in het studiehuis, vormde de magister studentium - als
ik zijn plaats goed zie - de verbindende schakel tussen beide opleidingen. Dat
hij les gaf in de artes, vooral physica en moraalfilosofie, blijkt niet enkel uit
het bovengenoemde voorschrift van de constituties omtrent de magister studentium in de studia aan de universiteiten, maar ook uit tal van bepalingen
van verschillende Karmelitaanse provincies75, alsmede uit het aangehaalde
72

C. DOUAIS, Essai sur l'organisation des études dans l'ordre des Frères Prêcheurs (12161342), Paris-Toulouse 1884, 24-25. De plichten van de magister studentium bij de Dominikanen worden uitvoerig beschreven bij HUMBERTUS DE ROMANIS, Instructiones de officiis ordinis, ed. BERTHIER (Beati Humberti de Romanis Opera de vita regulan, II) Romae
1889, 259-263.
73
G. LÖHR, Die Kapitel der Provinz Saxonia im Zeitalter der Kirchenspaltung
15131540, Leipzig 1930, 35*.
74
Const. 1357, 7 1 : 'Item quilibet bachalarius qui sententias legerit in quacumque universitate, habeat anno proximo sequent· in eodem studio remanere, et ibidem legat aliquem librum vel aliquos de philosophia naturali vel morali et sit magister studentium
in eodem, et sibi provideatur tam pro suo vestiario, quam aliis necessariis sicut bachalario expectant!. Ordinantes quod in casu, quo magister studentium Parisiensium erit
absens, semper junior bachalarius sit magister studentium reputatus et si secundus junior
absens fuerit, tunc tertius ibidem sit magister studentium in loco ejus'. Het tweede gedeelte van dit voorschrift (Ordinantes...) is al te vinden in de acta van het gen. kap.
van 1345 (MHC, 152). Volgens Const. 1462/1499, Rubrica XV, Caput XV, η . 7 moest
de magister studentium te Parijs alleen moraalfilosofie doceren.
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In de Nederduitse en Opperduitse provincie worden magister studentium en Informa
toren m.b.t. lessen en oefeningen in de artes steeds in één adem genoemd. Zie b.v. op
p. 44 en 46 (noot 35) alsmede hoofdstuk VII van deze studie. Voor het Lombardijse
klooster te Milaan vinden we bij het jaar 1348: 'Magister studentium ad legendum philosophiam et logicam in Conv. Mediolani Nicolaus Gambarinus' (Acta Capitulorum
Pro-
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voorbeeld van de Dominikaanse magister studentium als docent in een studium naturalium. De voornaamste opdracht van de magister studentium bestond echter in het regelen van de actus scholastici: de repetities, de disputen
en de examens76. Zijn regeling van deze zaken moet bij de artes, waar hij als
bevoegd docent kon optreden en dus ook examens kon afnemen, omvangrijker
en ingrijpender geweest zijn dan bij de theologie, aangezien hij in de Nederduitse provincie en ook wel elders vaak nog maar een beginnend theologisch
student was. Hoe dit laatste dan toch mogelijk was, zal bij de theologie nog
nader bekeken worden. Als organisator van de actus scholastici zal hij gezorgd
hebben, dat deze oefeningen bij artes en theologie op elkaar afgestemd waren
met betrekking tot de tijd en de plaats. Zijn rol ten aanzien van de boni mores
komt bij de Karmelieten minder duidelijk naar voren dan bij de Dominikanen.
Toch had hij volgens de constituties met de prior er voor te zorgen, dat iedereen zijn studieplichten nakwam, en uit te maken, hoe en wanneer de studenten
aan de kloosterlijke oefeningen moesten deelnemen77. Na 1550 kon de magister studentium te Keulen zelfs een bijzonder stipendium genieten, als hij des
te nauwlettender toezicht hield op de beursstudenten78.
Reeds is naar voren gekomen, dat de magister studentium student in de theologie was of kon zijn. Al werd men namelijk terstond na de voltooiing van de
filosofie een of twee jaar Informator en soms ook nog een jaar magister studentium, toch werd in de meeste gevallen de voortgang van de studie niet
onderbroken, maar begon men reeds als Informator met de studie in de theovinctalium Lombardiae 1328-1398, éd. G. WESSELS in AOC, III 293). Te Avignon moest
de magister studentium volgens een studiereglement van 1390 de acht Libri physicorum
van Aristoteles behandelen (B. ZIMMERMAN, De Institutis Ordinis Carmelitarum quae
ad doctrinas philosophorum et theologorum sequendas pertinent. Additamenta, in A OC,
VII 159).
74
Const. 1357, 72: 'Uli autem qui magister fuerit studentium, quicumque sit, praecipimus
et mandamus, quod omnes actus scolasticos in conventu et extra fieri a talibus consuetos infallibiliter exerceat et edam di] igen ter et specialiter quod omni septimana semel
ad minus in conventu cum studentibus habeat disputare sub poena privationis taxationis
suae provinciae ilio anno.. .' Cf. Const. 1369, 67-68. Const. 1462/1499, Rubrica XV,
Caput XV, η. 7: 'Mandantes quod in omni studio magister studentium omnes actus
scolasticos fieri consuetos intus vel extra infallibiliter exerceat et sequatur: et specialiter
quod omni hebdómada semel ad minus habeat tenere questionem: alioquin privamus eum
tali magisterio...'
77
Const. 1357, 70: 'Volumus autem, quod omnes scolares ad praedicta studia missi, secundum ordinationem sui prioris et magistrì studentium lectiones audiant magistrorum,
bachalariorum et lectorum, et disputationes fréquentent, determinationes et omnes alios actus ad studium pertinentes: chorum eciam et ecclesiam sequentur prout per dictum priorem
et magistrum eorum fuerit ordinatum, sub poena gravions culpae per duos dies delinquentibus infligenda'. Cf. Const. 1369, 66; Const. 1462/1499, Rubrica XVI, Caput XVI.
η. 2.
78

FAC 9, fol. 40v-41r. Zie ook hieronder, p. 243 van deze studie.
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logie. Ook aan de universiteiten was het heel gewoon, dat men met een cursus
van een hogere faculteit: rechten, medicijnen of theologie, een begin maakte,
terwijl men daarnaast de artes doceerde en zo zijn biennium voltooide. Men
kon toch de nodige colleges volgen en later volledig tot de nieuwe faculteit
overgaan79.
DE STUDIE IN DE THEOLOGIE 8 0

Nadat de weg door het land van de filosofie was afgelegd, gingen voor de
student de poorten van de heilige stad der theologia sacra open. Al wat hij
tot dan toe aan kennis en scholing verworven had, had wel een erkende eigen
intrinsieke waarde, maar werd toch beschouwd als vooropleiding, werd geheel in dienst gesteld van de hoogste studie waaraan men zich wijden kon: de
studie van de theologie. Om te weten hoe het programma was van de theologische opleiding, moeten we gaan zien wat theologie over het algemeen in die
tijd wilde zeggen en wat voor lessen door de verschillende docenten gegeven
werden. De theologische wetenschap betekende in de Middeleeuwen vóór alles
en lange tijd zelfs uitsluitend wetenschap van de Bijbel. De bestudering van
het geloofsgegeven was destijds niet als in de moderne tijd verdeeld over verschillende onderling afgebakende wetenschappen als bijbelkunde, dogmatiek,
moraal enz. Alles kwam aan de orde binnen de ene wetenschap van de heilige
Schrift en werd met behulp van de traditie toegelicht en uitgebouwd. Doel van
de theologische studie was een allesomvattende bijbelkennis, waarin heel de
geloofswetenschap zich weerspiegelde. Degene die deze wetenschap meester
was en overal mocht onderwijzen, heette dan ook magister in sacra pagina,
magister in de heilige Schrift.
In de twaalfde en dertiende eeuw heeft zich echter een grote verandering in de
behandeling van de Bijbel voltrokken. Uitgangspunt bij het onderwijs in de
Middeleeuwen was steeds de lectio, bij de theologie de lezing en uitleg van de
bijbeltekst zelf. Van een pastorale parafrase, welke we nog in de sermones van
Sint Bernard vinden en welke allereerst bedoeld was om stichting en geestelijke vorming te verschaffen, was men via een steeds sterkere aanwending van
een litterair en dialectisch apparaat gekomen tot een scholastieke exegese, die
in een wijdlopige expositio de tekst wetenschappelijk indeelde en analyseerde.
" PAULSEN, Geschichte des gelehrten Unterrichts, 36. THUROT De l'organisation de l'enseignement, 91.
ет
In de hiervolgende paragraaf zijn bij de inleidende schildering van de algemene situ
atie verschillende thema's, welke in het prachtige boek van M. CHENU - O. PESCH, Das
Werk des hl. Thomas von Aquin, Heidelberg 1960, op verscheidene plaatsen uitvoerig
beschreven worden, in enkele regels samengevat. Voor zover niet nader verwezen wordt,
zie vooral o.e., 88, 90-92 en 281-286.
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Bij deze behandeling werden op de duur steeds meer vraagstukken, die bij de
exegese naar voren kwamen, van de tekstuitleg zelf losgemaakt en in verband
met andere teksten uit de heilige Schrift, met behandeling van de mening der
Vaders en onder dialectisch-filosofische belichting, tot zelfstandige academische quaestiones opgebouwd. Een klassiek geworden geschrift in deze ontwikkeling vormt het beroemde werk Libri Sententiarum IV van Petrus Lombardus ( ± 1150), dat zelf ook als lectio of handboek in het officiële onderwijsprogramma werd opgenomen. Door de verdere uitbouw van de volledig
uit de heilige Schrift gevoede, maar zelfstandig behandelde quaestiones ontstond een gesystematiseerde theologie, zoals we b.v. vinden in de Summa van
St. Thomas, waar niet het losse verband van een tekstvolgend commentaar,
maar de innerlijke ordo disciplinae de rangschikking van de stof bepaalt. Zo
werd de magister in sacra pagina tevens magister in theologiaa\
Didactisch en technisch kwam het theologisch onderwijs sterk overeen met het
onderricht in de artes. De taak van de magister in de theologie was drievoudig: legere, disputare et praedicare*2. Legere betekent onderrichten, de te behandelen tekst voordragen en uitleggen; disputare wil zeggen de naar voren
gekomen quaestiones in discussie stellen en oplossen; evenals bij de artes kreeg
deze methode vorm in een aparte actus scholasticus, de regelmatig georganiseerde disputatio, waar de magister een quaestio openlijk in discussie bracht
en na de botsing der meningen van de verschillende magistri en baccalaurei
zelf in een tweede zitting zijn determinatio, zijn oplossing van het vraagstuk
gaf; praedicare hield de verkondiging van het woord Gods in, vooral voor de
universitaire wereld83.
Sedert het midden van de dertiende eeuw kende het universitair onderwijs een
vast schema. De magister regens doceerde de heilige Schrift ordinarie, d.w.ζ.
in een uitvoerige expositio van de tekst en met behandeling van daarbij ter
sprake komende quaestiones. Hij deed dit op de gewone lesdagen en op het
voornaamste lesuur vroeg in de morgen (lectio ordinaria). Verder hield hij
regelmatig disputationes. Om het onderwijs in de theologische faculteit te ver
volledigen en gevorderde studenten gelegenheid te bieden zich in de praktijk
tot een mettertijd zelfstandig docent te vormen, kwamen bij de lessen van de
magister regens nog twee andere cursussen. De baccalaureus sententiarum,
die nog enkele jaren van het magisterium verwijderd was, behandelde in een
tweejarige cursus de Libri Sententiarum van Petrus Lombardus en de begin
nende docent, de cursor of biblicus, las één of twee jaar lang de Bijbel curso-

Ibid., 286.
Ibid., 95 en 268.
Ibid., 85 en 274 (legere); 93-99 {disputare); 105 {praedicare).
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rie, d.w.ζ. in vlotte, doorgaande voordracht met slechts een zeer elementaire,
letterlijke verklaring 84 .
De disputationes van de magister werden onderscheiden in de disputatio ordi
naria en de disputatio de quolibet. Bij de disputatio ordinaria, die gehouden
werd op lesdagen vóór de middag en waarbij de andere lessen van de faculteit
uitvielen, had de magister van te voren onderwerp en datum bekend gemaakt.
Alle baccalaurei alsmede de eigen studenten van de magister moesten aanwezig zijn. Magistri en overige studenten waren hiertoe niet strikt verplicht,
maar verschenen normaliter toch in grote getale. Bij het dispuut, dat steeds
onder leiding stond van de disputerende magister, trad in eerste instantie een
bij hem studerende baccalaureus op als respondens om alle naar voren gebrachte moeilijkheden harmonisch op te lossen, eventueel met behulp van zijn
magister. De disputantes en opponentes waren in de eerste plaats de andere
magistri, vervolgens de baccalaurei en zo mogelijk nog de overige studenten.
Op de eerste lesdag na de discussie nam de magister, die het dispuut georganiseerd had, het thema weer op, ordende en weerlegde de tegen hem aangevoerde argumenten en gaf in een zogenaamde determinatio zijn oplossing van
de kwestie.
Bij de disputatio de quolibet rond Kerstmis of Pasen was het thema vrij. Iedereen kon vragen opwerpen over allerlei zaken, vooral naar aanleiding van
actuele kwesties. Degene die zo'n disputatio hield, moest een grote tegenwoordigheid van geest en slagvaardigheid bezitten om alle opgeworpen problemen,
welke hij van te voren niet had kunnen bestuderen, op te lossen. Deze disputationes de quolibet vormden zeer plechtige zittingen en namen vaak een hele
dag in beslag85.
Zo verliep in grote trekken het onderwijs aan de universiteiten, waaraan ook
de studia generalia van de bedelorden, die bij de universiteiten geïncorporeerd
waren, hun deel hadden, b.v. te Parijs of in het studium generale van de Nederduitse provincie te Keulen. Op verkleinde schaal vinden we eenzelfde gang
van zaken in de overige studia van de Nederduitse provincie. Behoudens een
eventuele magistertitel werd de docent in de theologie naar zijn eerste taak,
het legere, lector genoemd. Waar twee lectoren waren, behandelde de lector
principalis de Bijbel ordinarie en hield disputen, terwijl de lector secundarius of
secundus college gaf over de Libri Sententiarum; vandaar dat de laatste meestal lector sententiarum genoemd werd. Het provinciaal bestuur benoemde
dikwijls ook nog een cursor, die voor zijn medestudenten de Bijbel cursorie
voordroeg om hen met de tekst en de globale inhoud vertrouwd te maken. Bij
M
ю

Ibid., 88, 274 en 299.
Ibid., 93-99.
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de Dominikanen zien we, dat de cursor soms ook de Sententies cursorie gaf,
b.v. in de studia generalia volgens een bepaling van 1265 β6 . In de Dominikaanse provincies, die geen studia generalia hadden, moesten volgens een
voorschrift van 1288 minstens drie conventen aangewezen worden, waar de
Sententies cursorie gelezen werden 87 . Feitelijke benoemingen van dien aard
vinden we b.v. in de latere Saksische Dominikanenprovincie88. Omdat in ver
schillende studia van de Nederduitse Karmelprovincie soms alleen maar een
lector en een cursor benoemd werden, lijkt het me zeer wel mogelijk, dat de
cursor daar soms dezelfde functie gehad heeft. Bij het ontbreken van officieel
benoemde lagere docenten in kloosters, die met één lector, vooral in de veertiende eeuw, toch een echt theologisch studium gehad hebben, moet de lector
wel meer onderscheiden taken zelf vervuld hebben, en eventueel ook de hulp
van de verst gevorderde studenten verkregen hebben.
Bij de theologische studie kende men in de Nederduitse provincie, zo goed als
elders in de orde, twee afdelingen, namelijk een studie pro forma simplici
theologiae, d.w.z. een gewone theologische opleiding, en een studie pro forma
lectoratus, de opleiding voor het lectoraat in de theologie. De cursus minor of
gewone opleiding duurde in de Nederduitse provincie over het algemeen drie
jaar. Deze cursus moet allereerst bedoeld zijn geweest voor de mensen, die in
de zielzorg en in het religieuze leven de belangrijkere functies zouden vervullen.
Want niet allemaal kwamen ze aan een behoorlijke wetenschappelijke theologische studie toe, zoals nog nader zal worden aangetoond. Studeren was een
voorrecht. Uit de mensen die deze opleiding pro forma simplici gevolgd hebben, moeten dan ook vooral de predikanten, biechtvaders voor wereldlijke
personen, termijnpaters (die bij hun rondgang een belangrijke preekfunctie in
de verschillende plaatsen hadden) en ten dele ook de prioren gerecruteerd zijn,
al bleven de belangrijkste posten toch nog gereserveerd voor de lectoren en
oud-lectoren. Over het verschil tussen de cursus pro forma simplici en de studie pro forma lectoratus wat betreft de te behandelen boeken van heilige
Schrift of Sententies, wat betreft het aantal lessen, disputen en examens laten
de bronnen zich niet uit. De cursus pro forma simplici kende even goed als
de lectoraatsopleiding een jaarlijks examen in de vorm van een responsio bij
een dispuut89. De cursus pro forma simplici vormde normaliter de inleiding
op de studie voor het lectoraat. De meeste benoemingen pro forma simplici,
M
Acta Capitulorum
Generalium
Ordinis
REICHERT ( = Monumenta Ordinis Fratrum
Romae 1898, 129.
" Ibid., 245.
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"· F A C 47a, fol. 387r en 389r; zie hieronder
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welke we uit de acta van de provinciale kapittels kennen, betreffen juist studenten, die mettertijd pro forma lectoratus zullen worden aangewezen.
Dit feit verdient alle aandacht, omdat deze vooropleiding in de theologie, die
uit de ruimere gegevens sedert het begin van de vijftiende eeuw in de Nederduitse provincie voor de toekomstige lectoren een vaste praktijk blijkt te zijn,
nergens als zodanig bij de strikte eisen voor de lectoraatsopleiding genoemd
wordt. Een kortere of langere theologische studie vóór de aanvang van de
cursus pro forma lectoratus stamt waarschijnlijk al uit de eerste helft van de
veertiende eeuw. Zoals in hoofdstuk V is aangetoond, was de opleiding tot
lector in de theologie aanvankelijk alleen mogelijk te Parijs en wel tot aan
het begin van het Westers Schisma90. De studietijd bedroeg vanouds drie jaar.
In 1336 werd de studietermijn te Parijs verkort tot twee jaar, maar tevens
werd toen de eis gesteld, dat niemand als student naar Parijs gezonden mocht
worden, tenzij hij eerst in eigen of andere provincie een groot gedeelte van de
Aristotelische filosofie onderwezen had". Nu hebben we hierboven al gezien,
dat het mogelijk was als pas afgestudeerde in de artes zijn biennium bij het onderwijs te voltooien en tegelijk zijn studie in de theologie te beginnen. Nederduitsland bepaalde bovendien in 1338, dat de Nederduitse studenten na hun
artesonderricht alvorens naar Parijs gestuurd te worden, eerst nog een jaar
theologie moesten studeren in Keulen'2. Toen in 1342 voor de lectoraatsopleiding te Parijs een termijn van drie jaar weer verplicht werd gesteld93, bleef
de eis gehandhaafd, dat de kandidaten voor Parijs eerst een tijdlang de artes
moesten onderwezen hebben94. Zo is het zeer waarschijnlijk, dat voortaan de
lectoraatsstudenten bij hun aankomst te Parijs reeds enige tijd theologie gestudeerd hadden tijdens hun verplichte werkzaamheid als docent in de artes
en een dergelijke praktijk zal gehandhaafd zijn bij de geleidelijke decentralisatie van de lectoraatsopleiding sedert de aanvang van het Westers Schisma.
In deze richting wijst onder meer ook het voorschrift van het generaal kapittel te Le Selve in 1399, dat voortaan niemand meer tot de studie voor het
w

Zie hierboven p. 147 sq.
" MHC, 125-126: gen. kap. 1336. Zie ook hierboven p. 142 en 172.
" FAC 47a, fol. 69r: 'Ordinatur in isto capitulo (:= 1338), conformiter ad decreta facta
in ultimo capitulo generali circa studentes, quod nullus mittalur Parisios, nisi prius legerit aliquos libros philosophiae, et postea sit studens Coloniae in Theologia ad minus per
annum, et quod tune mittatur de Colonia Parisios in expensis provinciae'.
93
MHC, 142: gen. kap. 1342.
M
MHC, 153: gen. kap. 1345: 'Item in eadem rubrica (over de studie) addatur, quod
nullus Scolaris promotus extra suam provinciam in studio generali possit promoveri
Parysius, nisi primo legerit in sua provincia Logicam novam vel philosophiam naturalem,
scolaribus provinciarum insularum dumtaxat exceptis'. Cf. Const. 1357, 67; Const. 1369,
63; Const. 1462/1499, Rubrica XY, Caput XV, η. 2; Const. 1524, Pars I, Rubrica XV,
Caput XV, n. 2.
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lectoraat kon bevorderd worden, tenzij hij eerst een jaar lang regelmatig voor
het volk gepreekt had' 5 , hetgeen toch op zijn minst enige theologische scholing moet vereist hebben, hoewel we ons overigens op dit punt geen illusies moeten maken, zoals in hoofdstuk X nader zal worden toegelicht. Terwijl
naast genoemde bepaling de algemene voorschriften voor de lectoraatsopleiding strikt genomen niet meer dan drie jaar degelijke theologische studie bleven vragen, treffen we in de Nederduitse provincie sedert het einde van de
veertiende eeuw, toen de lectoraatsopleiding te Keulen mogelijk werd, een
feitelijke theologische vooropleiding pro simplici forma aan, die tot drie jaar
kon duren, meestal één of meer jaren in combinatie met de functie van Informator of uiteindelijk soms zelfs al met de functie van magister studentium of
cursor. De toekomstige lectoren studeerden niet allemaal even lang pro forma
simplici. Hoewel een volledige periode van drie jaar geenszins tot de uitzonderingen behoorde, gebeurde het geregeld, dat men na twee, soms zelfs
al na één jaar theologie werd aangewezen pro primo anno lectoratus. Een
dergelijke verkorting zal meestal wel verleend zijn op grond van goede studieprestaties. Bijzondere verdiensten en grote ijver konden soms echter ook het
motief vormen voor verdere en snelle promotie. Hendrik van Tienen kreeg in
1433 na één jaar theologie te Keulen, al een benoeming voor zijn eigen klooster te Tienen als 'cursor et stabit pro primo anno lectoratus propter suos fidèles labores'96. We vinden wel meer van dergelijke gevallen, al betreft het niet
steeds de lectoraatsstudie. Petrus Schagen, in 1442 met twee andere filosofiestudenten voor twee jaar filosofie naar Engeland gezonden, mocht daar het
tweede jaar al theologie studeren 'propter suos fidèles labores quos fecit provinciae'97. In dit verband liggen de verdiensten van Jan van Venlo duidelijker
op het gebied van het onderwijs zelf. Hij werd in 1467 benoemd tot lector te
Appingen 'propter labores prístinos, quos fecit in suo cursu,9e. Nicolaus van
Alsenz, die in 1477 werd aangesteld als lector te Aken, kreeg daarbij zelfs
dispensatie in het hele laatste jaar pro forma lectoratus wegens een tekort aan
lectoren en ter beloning voor al hetgeen hij in de provincie gedaan had:
'Lector ibidem f. Nicolaus de Alsentia, qui adhuc debuit stare pro ultimo
anno lectoratus; tarnen propter paucitatem lectorum et suos continuos labores

" ACG, I 123-124: gen. kap. 1399: 'Item ordinaverunt, quod nullus studens de caetero
promoveatur ad Studium Theologiae pro Gradu Lectoratus, nisi primo continuaverit
praedicationes, per annum scilicet praedicando ad populum, ad laudem Dei, et augmentum Ordinis. Si fuerit Lector, non gaudeat privilegiis Lectorum, nisi regulariter praedicaverit ad populum'.
' s FAC 6, fol. 37v.
'7 Ibid., fol. 66v.
" FAC 47a, fol. 388r.
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Coloniae et in aliis conventibus hábitos, gradóse admittitur"'9. Overigens was
een dispensatie bij de lectoraatsopleiding een hoge uitzondering. In dit opzicht
maakt de Nederduitse provincie beslist een gunstige indruk100. Afgezien van
de theologische vooropleiding duurde de lectoraatsstudie drie jaar. Zo was
het vanouds te Parijs geweest, zo werd het bepaald voor de andere studia,
waar mettertijd deze studie mogelijk werd10'. Parijs zelf echter ging een uitzondering vormen, toen sedert 1416 wegens het grote tekort aan lectoren in
verschillende provincies, de provinciaals hun studenten na twee jaar konden
terugroepen10'3. Hierbij kan de praktijk van theologie-studeren tijdens het verplicht te geven onderwijs in de artes, voordat men naar Parijs mocht gaan,
meegesproken hebben. De constituties van 1462 legden twee volle studiejaren
vast als minimum om te Parijs het lectoraat te behalen102. Maar voor de
andere studia vinden we geen verandering in de eisen, welke voor de lectoraatsopleiding in de orde geformuleerd werden op het generaal kapittel te
Piacenza in 1396: 'Item quod nullus habetur aut reputetur Lector Sacrae Pagiпае: nisi studuerit per tres annos in Theologia et fecerit tres collationes tribus
vicibus Magistro Studentium, aut alicui Bacchalariorum respondent'm.
We
zullen aut in deze tekst naar middeleeuws spraakgebruik wel moeten vertalen
door en, waardoor hier dan voor de lectoraatsopleiding drie jaar studie met
elk jaar een geestelijke voordracht of preek (collatio, sermo) en een officieel
examen in de vorm van een solemnis responsio bij een dispuut geëist wordt.
Zo was tenminste ook de praktijk in de Nederduitse provincie. We zien dit
b.v. aan het geval, waarin Wilhelmus Dulcís Viri te kort geschoten was. Hij
moest in 1427 te Keulen studeren 'pro tertio anno lectoratus et complebit duas
responsiones et duas faciei collationes propter neglecta anno praeterito'^0*. In
de provincie Toscane moesten de lectoraatsstudenten volgens een bepaling van
1399 in het algemeen drie keer, maar minstens twee keer per jaar hun solemnis responsio afleggen ten overstaan van de magister studentium en ook twee
examenpreken per jaar houden105. De twee laatste bepalingen resp. van 1396
" Ibid., fol. 426v.
,M
Zie hoofdstuk IX, p. 266.
"" Zie hoofdstuk V, p. 148 sq.
""» ACG, I 155-156: bepaling van het gen. kap. van 1416; voor de tekst zie p. 152,
noot
71.
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Const. 1462/1499, Rubrica XV, Caput XV, η. 4: 'Item studentes qui non steterint
Parisius integre per spacium duorum annorum non gaudeant gradu lectorie: neque
habeant testimoniales sub pena depositionis ab officio prioris et privationis contributionis taxate pro magistro regente parisius si consenserit in hoc: et taxate pro magistro
studentium si expedient ante tempus debitum. Et prior generalis atque provincialis sie
taxata
non tenentur contribuere'.
m
ACG, I 118.
,M
FAC 6, fol. 17г.
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ACG, I 123: gen. кар. 1399: 'Item ordinaverunt quod Studentes in Theologia in
192

en 1399 spreken van een magister studentium of een (andere) baccalaureus
als examinator. Aan de studia bij de universiteiten moest volgens de constituties een baccalaureus vacans, d.w.z. die geen universitaire cursus te geven
had, als magister studentium optreden ,06 . In de Nederduitse provincie echter,
ook aan het studium generale te Keulen, werd deze functie (althans tot in de
zestiende eeuw) vervuld door een student, die meestal in het eerste of tweede
jaar van zijn lectoraatsstudie was. De examens hadden in Nederduitsland
plaats voor het hoofd van het lectoraatsstudium. We zien dit aan verschillende gevallen, waarin iemand tijdens zijn lectoraatsopleiding al een onderwijsfunctie in een ander studium vervulde. Dan werd meermalen door het provinciaal kapittel zelf een magister regens of soms ook een lector principalis aangewezen, die bij een disputatio het responsio-examen moest afnemen. Hilgerus
de Burgis, reeds vóór zijn afstuderen benoemd tot lector te Mainz in 1424,
kreeg bij zijn benoeming de volgende aantekening: 'complebit tertium annum
Coloniae responsurus reverendo magistro regenti407. Nicolaus de Novo
Castro, in 1424 in het derde jaar van zijn lectoraatsstudie, maar ook reeds
lector te Arlon, moest dat jaar responderen bij Gerardus de Scuto, lector principalis te Trier108. Hendrik van Hirschhorn, in 1430 benoemd tot
lector sententiarum te Spiers, kon examen doen bij zijn eigen magister
regens te Spiers, Nicolaus van Antweiler,09. Henricus Kenen, in 1435 cursor te Tienen, lstabit pro 3 anno lectoratus et respondebit bis Magistro
Goedfrido priori Mechliniensi'u°. In de meeste gevallen waarin bij de studieopdracht voor het lectoraat de responsio apart genoemd wordt, moest men
voor deze gewichtige gebeurtenis naar Keulen. Over het algemeen echter
wordt in de acta van de provinciale kapittels zo'n examen niet apart vermeld.
Ook op het provinciaal kapittel konden of moesten sommigen hun examen afleggen. Provinciale en meer nog generale kapittels van de bedelorden waren
voor de plaatsen waar ze gehouden werden grote gebeurtenissen, die werden
opgeluisterd met processies en predikaties in stad en omtrek en met plechtige
academische zittingen, waarbij gedisputeerd en geëxamineerd werd" 1 . Het afProv. Tusciae possint promoveri per Capitulum Provinciale dictae Prov. in Conventu
Florentiae pro Gradu Lectoratus; et hoc ad instantiam dictae Prov. Tusciae: sic tarnen
quod dicti Studentes teneantur responderé solemniter M.gro Studentium qui erit, vel
Bachalario ter in anno, vel bis ad minus, et faceré duas collationes in anno'.
"" Zie hierboven p. 184 noot 74.
,07
FAC 6, fol. 1т.
"* Ibid., fol. 7r.
m
Ibid., fol. 24r.
" 0 Ibid., fol. 43r.
,
" Zie voor de Dominikanen Acia Capitulorum Provinc'me Germaniae Inferioris Ordinis
Fratrum Praedicatorum ab anno MDXV usque ad annum MDLIX, ed. S. P. WOLFS, Hagae Comitis 1964, XLVIII. Voor de Karmelieten van de Nederduitse provincie zijn mij
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leggen van examens op de jaarlijkse kapittels moet al vanouds gebruikelijk
geweest zijn112, maar de acta van de provincie geven eerst sedert het midden
van de vijftiende eeuw af en toe berichten daarover bij de benoeming van Cursoren of nog niet afgestudeerde lectoren met geijkte formules als et respondebit in futuro capitulo of in proximo capitulo"3. Nog later, in de zestiende
eeuw, worden ook de disputen, welke tijdens de vakanties aan de universiteiten van Keulen en Leuven gehouden werden, genoemd als gelegenheden, waar
lectoraatsstudenten hun examen konden doen. Deze disputationes vacanciales
werden elke week in de grote vakantie gehouden onder leiding van een seculiere magister artium, die saltern studens in theologia"4, meestal echter reeds
baccalaureus formatus was, iemand dus die de cursus van de Sententies al gegeven had. Ook enige magistri en licentiati waren zo goed als steeds aanwezig.
Iedereen kon bij de discussie op de rij af als opponens optreden" 5 . Om licentiatus in de theologie te worden moest men minstens één responsio tijdens de
vakantie afgelegd hebben" 6 . Het Nederduits provinciaal kapittel der Karmelieten van 1516 spoorde alle studenten aan zich op zo'n examen in de vakantie
aan de universiteit van Keulen of Leuven of op het provinciale kapittel voor
te bereiden, want zonder een dergelijke proeve van bekwaamheid en zonder
een goed getuigenis van het convent zou voortaan niemand meer bevorderd
worden" 7 . Dit voorschrift betrof speciaal de lectoraatsstudenten. Datzelfde
kapittel van 1516 benoemde namelijk voor het convent van Brussel drie cursores en wees ze voor zo'n responsio aan: 'et hi tres disponent se ad respondendum in Theologia in universitate Coloniensi vel Lovaniensi in vacantijs,
vel in futuro capitulo'us.
Zo min als de responsio mocht de preek, de collatio of sermo bij opleiding en
geen duidelijke voorbeelden bekend t.a.v. de provinciale kapittels, wel t.a.v. de generale
kapittels, b.v. te Albi in 1393 (MHC, 256). Zie hieronder, p. 202, noot 152.
',2 We hebben b.v. al zeer oude gegevens over preekexamens op de provinciale kapittels
van de Karmelieten, b.v. uit Const. 1281, in AOC, XV 222: 'Nee etiam aliquis coram
secularibus présumât predicare nisi licencia tus et examinatus a priore generali vel in
capitulo provinciali, sub pena gravioris culpae'.
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Zie b.v. FAC 47a, fol. 328v, 33 Iv en 332r.
'" F. VON BIANCO,. Die alte Universität Köln und die spätem Gelehrten-Schulen
dieser
Stadt, Köln 1855, Anlagen, V 36-37.
"5 G. LÖHR, Die theologischen Disputationen und Promotionen an der Universität Köln
im ausgehenden 15. Jahrhundert, Leipzig 1926, 13 en 17-19.
"' BIANCO, Die alter Universität Köln, Anlagen, V 37.
117
FAC 47b, fol. 65r: prov. кар. 1516: 'Item avisamus omnes studentes ad promotionem
anhelantes quod imprimis caveant omnem diffamiam, et secundo disponant se ad responsionem faciendam in Theologia cum honore in vacantijs studiorum universalium
Coloniensis vel Lovaniensis, vel in capitulis provincialibus; sine qua responsione et
bono testimonio sui conventus, neminem de caetero intendimus promovere'. Zo ook
FAC 47b, fol. ИОг: prov. кар. 1528.
"' Ibid., fol. 63v.
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examen ontbreken. Men kon niet tot lector, baccalaureus of magister in de
theologie promoveren zonder zich eerst bekwaam getoond te hebben in de
verkondiging van het woord Gods. Hierboven is reeds de eis van het generale
kapittel van 1399 te Le Selve vermeld, dat men vóór de aanvang van de lectoraatsstudie een jaar lang regelmatig voor het volk gepreekt moest hebben.
Bij de lectoraatsopleiding zelf moest men elk jaar een modelpreek houden.
Evenals bij de responsio raakt hier de lectoraatsopleiding weer nauw aan de
gang van zaken aan de universiteit. Wie aan de universiteit van Parijs voor
zijn cursus als biblicus of baccalaureus sententiarum wilde worden toegelaten,
moest eerst aan de universiteit twee preken gehouden hebben" 9 . Om te Keulen
als baccalaureus sententiarum aan zijn cursus te kunnen beginnen diende men
tenminste één maal voor de academische gemeenschap gepreekt te hebben en
bovendien één maal in het openbaar een proefpreek gehouden te hebben ten
overstaan van de magister, onder wiens leiding men studeerde. De collatio kon
evenwel door de theologische faculteit veranderd worden in een responsiouo.
De drie examenpreken, die bij de Karmelieten voor het lectoraat vereist waren, moesten naar we reeds gezien hebben volgens het generale kapittel te
Piacenza van 1396 gehouden worden ten overstaan van de (baccalaureus) magister studentium. Gelet op het feit, dat in de Nederduitse provincie, sedert
deze een lectoraatsopleiding binnen haar grenzen had, de magistri studentium
over het algemeen nog niet, of nog maar net, zelf met de studie voor het lectoraat begonnen waren, ligt het voor de hand, dat de examenpreken gehouden
werden voor een eventueel aanwezige baccalaureus of anders voor de regens
van het studium. De algemene praktijk was echter, dat een van de drie voorgeschreven collationes, meestal de laatste, gehouden werd voor de clerus van
de universiteit van Keulen of waarschijnlijk ook van Leuven. Dit blijkt op tal
van plaatsen in de provinciale acta. Aan de universiteit van Keulen waren
volgens de algemene academische statuten de sermones ad clerum universitatis, welke gehouden werden op de vigilies van de grote feesten, onder de verschillende groeperingen aan de universiteit verdeeld. Aan de Karmelieten waren de
universiteitspreken op de vigilies van Maria Lichtmis, Maria ten Hemelopneming en Maria Geboorte toegewezen en de magister regens van het Keulse
studium generale of diens plaatsvervanger had te zorgen, dat deze preken in
het Karmelklooster gehouden werden ™. Meestal nu werden deze preken verzorgd door de lectoraatsstudenten van het laatste jaar zowel uit het Keulse
studium als uit andere studia van de provincie. Verschillende lectoraatsstuden"* Chartularium Universitatis Parisiensis. ed. H. D E N I F L E - A . CHÂTELAIN, 4 din., Parisiis 1889-1897, II 699 η. 1189.
,20
BIANCO, Die alle Universitäi Köln, Anlagen, V 39.
,21
Ibid., Anlagen, III 11; zie ook p. 123 van deze studie.
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ten, die elders bij het onderwijs werkzaam waren, werden door het provinciaal
kapittel voor de responsio én de collatio verwezen naar het studium generale
aan de universiteit van Keulen. Jan van Haarlem werd in 1427 benoemd tot
cursor te Aken: 'et stabit pro primo anno lectoratus et complebit formant
suam quad collationem et responsionem in Colonia' '22. Jan van Neuss, die in
1427 in het derde jaar van zijn lectoraatsopleiding was, werd lector sententiarum te Brussel: 'et faciei collationem ad universitatem et respondebit ante
recessum suum'm. Vanaf het midden van de vijftiende eeuw werden de drie
vaste universiteitspreken te Keulen afzonderlijk door het provinciaal kapittel
zelf toegewezen. Eén voorbeeld uit de acta van de provinciale kapittels moge
hier model staan voor een hele serie benoemingen van dien aard en wel de
toewijzing uit het jaar 1466 voor het studiejaar 1466/67: ,24
'Collationes ad académicos in profestis B. M. Virginis habebunt
Assumptionis f. Matthaeus de S. Vitone Cursor Moguntiae
Nativitatis
f. Joannes Mathiae Lector Appingensis,25
Purificationis f. Michael de Trevcri primus studens ,26 Coloniae'.
Voor de universiteit van Leuven worden zulke preken in de acta van de provinciale kapittels niet genoemd en evenmin later voor de universiteiten van
Trier en Mainz. Het lijkt me waarschijnlijk, dat daar zulke examenpreken bij
gelegenheid ook gehouden konden worden. In de zestiende eeuw werden te
Keulen de drie universiteitspreken, welke aan de Karmelieten opgedragen
waren, meer door lectoren gehouden. Over de algemene taak van de lector
als predikant zal aanstonds nog iets gezegd worden. Uit het bovenstaande is
reeds meermalen naar voren gekomen, dat men ook tijdens de studie van de
theologie, zowel pro forma simplici als pro forma lectoratus, naar universitair voorbeeld al aan het theologisch onderwijs kon deelnemen of anderszins
de lector in diens taak kon assisteren. Men kon reeds tijdens zijn opleiding een
taak krijgen als magister studentium, als cursor of als lector sententiarum.
In de belangrijkste studia treffen we de magister studentium aan.
Reeds werd gezegd, dat hij in deze studia een verbindende rol vervulde tussen
de artes en de theologie. Hoewel hij door zijn onderricht aan de kant van de
,H

FAC 6, fol. 17г.
Ibid., fol. 16v.
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FAC 47a, fol. 358r.
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In datzelfde jaar staat Joannes Matthiae in de benoemingslijst bij het convent van
Aken met de opdracht: 'lector et respondebit magistro regenti in Colonia circa Nativi
tatis Mariae in cuius festi vigilia habebit ibidem sermonem academicam' (ibid., fol.
359r).
124
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artes stond, moet hij zijn zorg voor de actus scholastici in het studium - er
werd in een studium voor artes en theologie samen toch casu quo maar één
magister studentium benoemd - ook de disputen en repetities van het theologisch bedrijf geregeld hebben, maar dan toch meer organisatorisch dan als
gezaghebbend theologisch docent of ver gevorderd student, gezien zijn soms
nog maar korte theologische scholing. Dat hij dit organisatorisch toch wel
kon doen, zien we aan de reeds genoemde theologische disputationes vacanciales aan de universiteit van Keulen, waar een seculiere magister artium
eveneens 'saltern studens in theologia' als voorzitter optrad. Voor theologisch
onderricht door de magister studentium als zodanig is overigens nergens een
duidelijke aanwijzing te vinden. Wel heeft hij misschien nog theologiestudenten
bij zijn cursus in de moraalfilosofie gehad127. Bij de lectoraatsexamens kan hij
ook niet als oordelend examinator opgetreden zijn in de Nederduitse provincie, omdat zijn eigen eventuele lectoraatsopleiding niet of nauwelijks begonnen was. De benoeming van een magister studentium volgt in de acta van de
provinciale kapittels steeds in afdalende lijn na die van de cursor. Bij het ontbreken van de benoeming van een aparte magister studentium wordt in belangrijke studia meermalen door het provinciale kapittel de cursor met diens
taak belast, af en toe ook een hogere docent128.
De functie van cursor zien we soms al vervuld door een theologiestudent, die
nog pro forma simplici studeerde; meestal echter waren de Cursoren met hun
studie voor het lectoraat begonnen. Hun taak is hiervóór al aangegeven. Een
of meer jaren werkzaamheid als cursor was regel bij de lectoraatsopleiding.
Velen werden ook in het laatste jaar van hun lectoraatsstudie (een enkele
maal ook wel een jaar eerder) aangesteld als lector sententiarum. Een verplichte stage schijnt dit niet geweest te zijn; we weten evenwel niet in hoeverre
het cursorie lezen van de Sententies als cursor, dat we bij de Dominikanen
aantroffen129, bij de Karmelieten gebruikelijk was. De functie van lector sententiarum werd zowel door vergevorderde lectoraatsstudenten als door jonge
lectoren waargenomen. Daarentegen werden bij gebrek aan lectoren sommigen
reeds vóór hun eindexamen als lector in minder belangrijke studia aangesteld.
Na het eindexamen kreeg dan ook praktisch iedereen direct een aanstelling
van het provinciaal kapittel en kon daarmee dan publice, als bevoegd en officieel aangesteld lector, bij het onderwijs optreden130. Er bestaan verschillende
bepalingen, dat men eerst drie of zes jaar als docent werkzaam moest zijn ge'^ Toen een cursor in Keulen in 1435 de moraalfilosofie gaf, moesten ook alle theologiestudenten daarbij aanwezig zijn; zie hierboven p. 173 met noot 36.
'" Zie bijlage II p. 325 sq.
M
Zie hierboven p. 189.
'-"0 Const. 1324, in MHC, 60.

197

weest, voordat men een andere functie mocht aanvaarden " ' , daar men anders
aan de grote vraag naar goede lectoren niet kon voldoen. Zo goed als elk huis
immers had mettertijd zijn lector, zowel voor het onderricht als voor de pre
diking. Om lector te worden moest men, naar we reeds gezien hebben, kunnen
preken en gewend zijn te preken: 'sitque competentis Litteraturae et assuetus
,32
praedicare' zegt het provinciale kapittel van 1471 . Vooral in de tweede helft
van de vijftiende eeuw komt die preekactiviteit sterk naar voren in de acta van
de provinciale kapittels. Hierbij blijkt, dat de lector de vaste predikant van
kloosterkerk en omgeving is en daarbij soms hulp ontvangt van zijn onder
geschikte docenten. Enige benoemingsformules kunnen hier veel duidelijk
maken. Bij de benoemingen voor Keulen 1476: 'R. M. Andreas Kettwich de
Confluentia prior et Regens. Lector ibidem f. Nicolaus Herzlich de Aduno
et aptabit se ad legendum Biblia (d.w.ζ. aan de universiteit) pro isto futuro
anno, cui etiam in praedicationis officio succurrat f. Nicolaus de Alsentia, qui
,33
stabil pro forma lectoratus.. .' . Oudorp kreeg in 1476 als enige docent
een cursor, namelijk: 'Franco de Haga comitis Cursor et faciet labores lectoris
in praedicationis officio'™. Deze Nicolaus Herzlich was waarschijnlijk te druk
met de voorbereiding van zijn universitaire promotie om veel te kunnen pre
ken. In 1481, toen hij lector principalis en prior van het klooster in Aken
was, kreeg hij hulp van twee onderlectoren, die onder meer de preekactivi
teit binnen en buiten het klooster moesten uitoefenen: 'Lectores secundarii
fratres Gotfridus Candelificis et Georgius Scriptoris, et UU duo facient sermo
nes intus et extra conventum aequaliter, secundum ordinationem R. M. provincialis et aliorum patrum conventus',35. Magister studentium en Informator
te Trier in 1485 ontvingen de opdracht, dat ze 'iuvabunt lectorem in praedicationibusn36. Deze preekactiviteit kon voor een theologiestudent een aanbe
veling zijn voor verdere studie en carrière. Zo kreeg Joannes Newen bij zijn
benoeming tot cursor te Geldern in 1514 de volgende aantekening: 'facietque
sermones ad populum ad mandatum prions in absentia lectoris sub spe ulterioris promotionis'и7. Ook de lectores sententiarum werden wel als conciona131

Ibid., 59-60: 'Statuimus quod scolares et bachalarii de Parysius redeuntes vel de
aliis studiis generalibus non possint ad provincialatus vel prioratus officium eligi vel
assumi, quousque legerint alicubi per tres annos. Volumus autem intelligi hoc nisi
aliunde competens appareat nécessitas.' - FAC 6, fol. 68r: prov. kap. 1442 te Tienen:
'Item volumus et ordinamus quod priores locales non communicent aliquem terminum
cuicumque lectori nisi ad minus sex annis deservierit provinciae'.
'r' FAC 47a, fol. 405v.
m
Ibid., fol. 42 Iv.
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Ibid., fol. 423v.
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' Ibid., fol. 441v.
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Ibid., fol. 458г.
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tor aangewezen, als de lector principalis om de een of andere reden wellicht
minder goed kon, b.v. in 1510 te Tienen: 'Lambertus de Thenis lector sententiarum et habebit in praedicationibus in adiutorem jratrem Reynerum de Mechlinia cursor',3e. Te Mainz was in 1519 een magister regens en een lector principa
lis; Joannes Campis werd er lector sententiarum: 'Qui diligenter observabit ser
mones stationum conventus1,39.
Deze voorbeelden zijn met vele andere uit te breiden. Geen wonder dat
bij de opleiding zo'n grote nadruk werd gelegd op de preekactiviteit en de
collationes. Onder de bewaard gebleven werken en titels van werken, vooral
van de lectoren en hoger gegradueerden, zijn een groot aantal preekverzamelingen bekend met geijkte titels als Sermones de tempore en Quadragesimales, die getuigen van hun grote ijver bij de verkondiging van het Evan
gelie, vooral in de Vastentijd, waarvoor zij tijdens hun studie de grondslag
hadden gelegd.
Na de opleiding tot lector hebben vele Karmelieten hun studie aan de universi
teit enige jaren voortgezet om de universitaire graden in de theologie te
behalen. In de hoofdstukken IV en V zijn daarover enig cijfermateriaal en
andere gegevens naar voren gebracht. Omdat deze studie, hoewel strikt uni
versitair en zich richtend naar de universitaire wetgeving, toch aan en vanuit
de studia (generalia) van de orde plaats vond en verliep onder de directe lei
ding van eigen Karmelitaanse magisters, aan studium en universiteit verbon
den 1 4 0 , moet hier over deze voortgezette studie nog iets gezegd worden om
enig idee te krijgen omtrent duur en aard van de totale opleiding. Voor een
gedetailleerde beschrijving van de universitaire theologische studie moge hier
verwezen worden naar enkele hieronder vermelde werken, die uitvoerig op de
gang van zaken aan de universiteit ingaan 141 .
,3

Ibid., fol. 45г.
Ibid., fol. 76v.
Hierover is al het een en ander gezegd op p. 117 sq. m.b.t. het studium van Keulen.
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uitkozen om onder zijn presentatie en onder zijn leiding de verplichte stages te maken,
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gelijk een magister regens van hun eigen orde. Cf. BIANCO, Die alte Universität Köln, Anlagen, V 38.
"' Met de gang van zaken aan de universiteit van Parijs, die model heeft gestaan voor
vele andere universiteiten, raakt men het best vertrouwd door een bestudering van de
teksten in het Chartularium Universitatis Parisiensis, ed. H. DENIFLE - A. CHÂTELAIN,
4 din., Parisiis 1889-1897. Bij een keuze uit de omvangrijke litteratuur over de middeleeuwse universiteiten zou men met vrucht kunnen raadplegen: (alfabetisch vermeld)
F. VON BIANCO, Die alte Universität Köln und die spätem Gelehrten-Schulen
dieser
Stadt, Köln 1855; G. BANNENBERG, Organisatie en Bestuur van de Middeleeuwse
Universiteit, Nijmegen 1953; M. C H E N U - O . PESCH, Das Werk des hl. Thomas von Aquin,
Heidelberg 1960; H . DENIFLE, Die Entstehung der Universität des Mittelalters bis 1400,
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Voordat men voor de universitaire graden in aanmerking kwam, was men
eerst wel enkele jaren als lector werkzaam geweest. Men had verder uitdrukkelijk verlof nodig van de generaal of van het generaal kapittel om aan de
verschillende universitaire stages te mogen beginnen en uiteindelijk voor
de promotie te mogen opgaan'42. De genoten vooropleiding was normaliter voldoende om direct met de eerste universitaire stage een aanvang te
kunnen maken. Bij de opgang naar het magisterium had men twee universitaire cursussen te geven: een over de Bijbel en een over de Sententies. Om te
Parijs als biblicus te worden toegelaten moest men eerst acht, later zeven jaar
theologie gestudeerd hebben. De regulieren hadden het privilege na vijf jaar
met de eerste cursus te mogen beginnen143. Voor de Karmelieten werd dit in
1343 uitdrukkelijk bevestigd144. Van de regulieren werd ook niet de titel van
magister artium geëist, omdat zij van de promotie tot deze graad waren uitgesloten145. De biblicus, per anticipatie reeds baccalaureus biblicus genoemd,
moest aanvankelijk één, sedert 1335 twee jaar de Bijbel cursorie lezen, de
biblicus van de mendicanten continue, de overigen twee boeken van de H.
Schrift, een uit het Oude en een uit het Nieuwe Testament,46. Daarna werd hij
baccalaureus sententiarum en had als zodanig een of twee jaar lang de Libri
Sententiarum van Petrus Lombardus te onderwijzen147. Hiermee had hij zijn
Berlin 1885; F. EHRLE, / più amichi Statuti della Facoltà Teologica dell'Università di
Bologna, Bologna 1932; H. KEUSSEN, Die alte Universität Köln. Grundlage ihrer Verfassung und Geschichte, Köln 1934; W. MULDER, Vaktermen eener
Middeleeuwsche
Universiteit, in Studien, LXIII (1931) dl. 115, 308-320 en 417-430; F. PAULSEN, Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Universitäten vom Ausgang des
Mittelalters bis zur Gegenwart. Dritte, erweiterte Auflage, hrsg. und in einem Anhang
fortgesetzt von R. Lehmann, 2 din., Berlin-Leipzig 1921 (anastatische herdruk, Berlin
1960); H. RASHDALL, The Universities of Europe in the Middle Ages - new edition by
F. M. Powick and A. B. Emden, 3 din., Oxford 1936.
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"' Chartularium Universitatis Parisiensis, II p. 692, n. 1188 (10) en p. 699, n. 1189 (30).
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solum legere duos libros, et tales sicut voluerint eligere, scilicet unum de veteri Testamento, et alium de novo, exceptis illis de quattuor Ordinibus Mendicantium, qui debent
Bibliam continue legere per duos annos, et etiam unus de Sancto Bernardo'. E. ΥΡΜΑ,
La formation des professeurs chez les Ermites de Saint-Augustin de 1256 à 1354, Paris
1956, 89-91, meent, dat genoemde bepaling dubbelzinnig is en toont aan, hoe de Augustijnen
toch één jaar Bijbel konden geven. Ook bij de Karmelieten worden in ACG de biblici
en sententiarii van Parijs meestal jaar voor jaar aangegeven, hetgeen vermoedelijk wijst
op een stage van één jaar, zowel m.b.t. de Bijbel als m.b.t. de Sententies. Deze hele
materie moet t.a.v. de Karmelieten aan de universiteit eerst aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen worden, voordat een definitief oordeel mogelijk is.
"' YPMA, La formation des professeurs, 86 en 107. In de statuten van de universiteit van
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baccalaureaat voltooid en was voortaan baccalaureus formatus. Volgens het
universiteitsreglement van 1335 moest hij dan gedurende vier jaar aan de
verschillende actus scholastici deelnemen148, zelf preken, disputeren en responderen en zich zo oefenen in de functies van het magisterium. Dan ontving
hij na het licentiaatsexamen, waarbij hij in een dispuut twee theses verdedigde, de licencia docendi. Gewoonlijk verliep er dan nog een half jaar met verschillende plichtplegingen, voordat de inceptio of inauguratie plaats vond.
Daags voor de inauguratie, de zogenaamde vespers, moest hij in een plechtig
dispuut (aulatió) zijn thesis verdedigen. De volgende dag kon de inceptor zijn
inaugurale les geven. Wanneer hij dan met zijn gewone onderwijs begon, was
hij magister regens ''". In de tijd tussen het behalen van het baccalaureaat en
het licentiaat verlieten de mendicanten echter vaak de universiteit om les te
geven in de studia van hun provincie. Te Keulen konden de regulieren eveneens zonder de titel van magister artium na vijf jaar theologische studie als
baccalaureus biblicus de Bijbel lezen en wel gedurende één jaar (voor de
overigen golden resp. 6 jaar studie en twee jaar bijbelonderricht). Na een jaar
lang als baccalaureus vacans de actus scholastici gevolgd te hebben moest hij
één jaar de Sententies lezen en vervolgens evenals te Parijs vier jaar lang aan
de actus scholastici deelnemen en enige responsiones afleggen, waarna licentiaat en promotie volgden,50. Elke universiteit, ook al was deze naar het voorbeeld van de Parijse universiteit gesticht, had verder zo haar eigen bijzonderheden. De grote lijnen waren echter gelijk151.
Op de generale kapittels hebben ook promoties in de theologie plaats gehad.
Veel meer nog dan de kapittels van de provincies waren de generale kapittels
belangrijke en grootse gebeurtenissen, die buiten de eigenlijke gremiales een
grote toeloop van religieuzen, maar ook van kerkelijke en wereldlijke autoriteiten en van het gewone volk met zich mee brachten en die met grote kerkelijke
plechtigheden en wetenschappelijke zittingen gepaard gingen. Voor deze gelegenheden ontving de generaal herhaaldelijk van de paus de volmacht een
aantal mensen na het instellen van een examen het magisterium in de theoloParijs wordt nergens precies gezegd, hoe lang de cursus van de Sententies moet duren
(ibid., 107). Zie verder voorgaande noot 146.
"• Het jaar van de cursus van de Sententies meegerekend (Сн. Тншот, De l'organisation
de l'enseignement dans l'université de Paris au Moyen-Age, Paris-Besançon 1850, 148).
"" Chartularium Universitatis Parisiensis, II p. 692-693. MULDER, Vaktermen eener Middeleeuwsche Universiteit, 318-320. YPMA, La formation des professeurs, 91.
150
BIANCO, Die alte Universität Köln, Anlagen, V 38-40. Cf. ACG, I 107, waar een
cursus van twee jaar Sententies wordt aangegeven.
'5' Benoorden de Alpen gaf men ter verkrijging van het baccalaureaat eerst zijn Bijbelcursus en vervolgens zijn cursus over de Sententies, bezuiden de Alpen gaf men soms
zijn eerste cursus over de Sententies en de tweede over de Bijbel. Cf. ACG, I 106-108
en 131.
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gie te verlenen'". Er zijn verschillende gevallen bekend, dat zo'n promotie
mensen betrof, die normaal aan een universiteit gestudeerd hadden, maar nu
ter verhoging van de plechtigheid van het kapittel aldus promoveerden. Hoewel deze gang van zaken niet steeds van verval in wetenschappelijk en religieus opzicht vrij gebleven is, was op het generaal kapittel toch een reglementaire promotie mogelijk, die aan hoge wetenschappelijke eisen voldeed.
Het generale kapittel van Piacenza in 1503 gaf alle magisters, die op normale
wijze aan een universiteit gepromoveerd waren, voorrang op alle magistri de
gratia, met uitzondering echter van degenen, die dat kapittel zelf 'per Breve
Apostolicum, rigoroso examine praecedente' tot het magisterium verheven
had153. Wanneer een promotie op een generaal kapittel aan de normale eisen
voldaan had, werd een aldus gepromoveerde magister meestal zonder moeite
in het gremium magistrorum van de theologische faculteit van een universiteit,
waar hij wilde doceren, opgenomen. Behalve een geval, waarbij ook een normale universitaire studie vooraf was gegaan154, zijn er geen promoties van
Nederduitse Karmelieten op generale kapittels bekend.
De Karmelitaanse magistri traden op als regentes, d.w.z. als docerend magister, aan hun universiteit en in de verschillende studiehuizen van de provincie.
Zelfs een gewichtig ambt belette hen meestal niet aan het onderricht te blijven deelnemen. De provinciaals van Nederduitsland, sedert 1317 op één uitzondering na steeds magister in de theologie, vervulden regelmatig de functie
van regens in een der studiehuizen, meestal echter te Keulen. Magister Joannes
Wirich van Neuss was b.v. gedurende zijn gehele provincialaat van 1488 tot
1515 regens te Keulen'55. Sommige provinciaals waren tijdens hun regentia in
152
MHC, 256, 258 en 259. Op het gen. kap. van 1393 te Albi (Avignonse obediëntie),
waar 500 Karmelieten bijeen waren, ontvingen de provinciaals van Sicilië en Touraine,
Jac. Rappe en Joh. Cis, het magisterium (ibid., 256). Cf. Acta Capitulorum
Provinciae
Germaniae Inferioris Ordinis Fratrum Praedicatorum ab anno MDXV usque ad annum
MDLIX, ed. S. P. WOLFS, Hagae Comitis 1964, XLIII. THUROT, De l'organisation de
l'enseignement, 121-122 - Op het generale kapittel van 1462 te Brussel onder voorzitterschap van generaal Joannes Soreth waren meer dan duizend Karmelieten aanwezig. Het
kapittel ondervond de belangstelling van de hertog van Bourgondië, Philips de Goede,
en van de autoriteiten, en kreeg een grote toeloop van het volk omwille van de aflaten.
Op drie plaatsen werd onafgebroken het woord Gods verkondigd, waarbij van 's morgens
zes tot elf uur en van één tot zes de ene preek na de andere gehouden werd (MHC, 259).
153
ACG, I 322: gen. kap. 1503 te Piacenza: 'Item ordinamus, quod omnes Magistri
facti de cursu in Universitatibus contentis in nostris sacris constitutionibus, praecedant
alios factos de gratia, exceptis creatis per nos in Capitulo Placentiae celebrato; quos
creavimus per Breve Apostolicum, rigoroso examine praecedente, nonobstantibus quibuscumque litteris antea concessis, seu inposterum concedendis'.
154
Nicolaus van Spiers, reeds ticentiatus van de universiteit van Keulen, werd op het generale kapittel van 1411 te Bologna krachtens een bulle van Joannes XXIII met de
doctorale waardigheid bekleed. Na zijn terugkeer werd hij ook door de Keulse universiteit onder de doctoren der theologie opgenomen (FAC 47e, fol. 214r en 370v.).
155
F A C 47e, fol. 172r.
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het studium generale te Keulen bovendien enige tijd deken van de theologische
faculteit, b.v. Petrus van Nieukerk in 1434 ,50 en Walter Stay in ISIS 157 .
Al had men zijn studententijd pro forma simplici of pro forma lectoratus officieel beëindigd, al was men magister in de theologie, de studie als zodanig
en het betrokken zijn bij het onderricht hield niet geheel op; niet alleen omdat
zeer velen als docent rechtstreeks met het onderwijs te maken hadden en de
zorg voor het predikambt van velen een blijvende toeleg vroeg, maar ook
omdat het waarschijnlijk gewoonte was in de latere Middeleeuwen, dat allen
die gestudeerd hadden, naar vermogen nog deelnamen aan de plechtige disputen van studium of universiteit, waar men verbleef. Ook bij de lessen op
pastoraal en religieus terrein in de verschillende conventen had ieder zijn inbreng te leveren. Zo zien we het althans op het eind van de Middeleeuwen,
doch dat is, gezien de praktijk in andere provincies en in andere orden waarschijnlijk steeds zo geweest,5e, al werd er in tijden van verval misschien minder de hand aan gehouden. In 1523 werd in het hervormingsplan van Nicolaus Audet, het zo genoemde Isagogicon, opgenomen, dat in elk convent met
acht priesters een lector dagelijks een bijbelles over casus conscientiae, de
psalmen of iets dergelijks had te geven. Bij deze les, die zo nodig in de landstaal gegeven mocht worden, moesten allen aanwezig zijn. In kloosters, die
twaalf priesters konden herbergen, moesten regentes aangesteld worden, die
eveneens onder meer dagelijks een bijbelles te geven hadden, waarbij iedereen
verplicht was te verschijnen behalve de in functie zijnde docenten en degenen,
die vele jaren gedurende de veertigdaagse vasten gepreekt hadden. Wie zonder
reden afwezig was, moest streng gestraft worden, biechtvaders zelfs met een
jaar schorsing159. Het Caput unum van 1524, dat dezelfde materie regelde,
zegt, dat in elk convent, dat tien priesters kon onderhouden, een regens in huis
moest zijn, die dagelijks zo'n duidelijke bijbelles had te geven, dat zelfs de
eenvoudigen het konden begrijpen; iedereen moest deze les bijwonen'60. Dit
alles viel echter waarschijnlijk niet onder het eigenlijk theologische bedrijf
van een studium, maar vormde voor alle leden van de communiteit een praktische en religieuze opleiding zonder wetenschappelijke bedoelingen, zoals in
hoofdstuk X nader zal worden uiteengezet bij de bespreking van de vereisten
voor het priesterschap.
,и

Ibid., fol. 221г.
Ibid., fol. 298v.
,!β
Zie hoofdstuk X, p. 287 sq, waar het pustorale en religieuze onderricht voor alle
leden van het klooster uitvoeriger besproken wordt.
159
Const. 1524, Isagogicon (1523), Caput 1, η. 5 en 6. Zie hoofdstuk X, p. 292-293 met
noot 71.
m
ACG, I 377. Zie hoofdstuk X, p. 293 met noot 72.
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HOOFDSTUK VII

AANTEKENINGEN OVER HET STUDIEJAAR
In aansluiting bij de praktijk en het spraakgebruik van de middeleeuwse universiteiten onderscheidde men bij het onderwijs in de studia van de Karmelieten de dagen van het jaar in dies legibiles en dies non legibiles. De dies legibiles waren de gewone lesdagen van het schooljaar, waarop lectiones ordinariae én lectiones extraordinariae gegeven werden. Op de dies non legibiles,
te weten de zon- en feestdagen en de dagen van de vakantie, werden geen
lectiones ordinariae, maar vaak wel extraordinariae gegeven. Aan de universiteiten berustte het verschil tussen beide soorten lessen op verschillende factoren, door Bannenberg in het kort als volgt geformuleerd: 'a. De lectiones ordinariae werden gegeven gedurende bepaalde uren in de morgen, de extraordinariae op een ander tijdstip van de dag. b. Gedurende de vacanties werden geen lectiones ordinariae gegeven, wel echter lectiones extra-ordinariae.
с De lectiones ordinariae werden gegeven door de magistri van de faculteit,
de extra-ordinariae door iedere magister of baccalaureus, d. De lectiones ordi
nariae werden gegeven in scholen erkend door de naties of door de faculteit;
doch de lectiones extra-ordinariae werden gegeven als een les buiten de ge
wone tijd en deze lessen konden overal gegeven worden, e. Terwijl de ordi
nariae lectiones moesten gegeven worden op door de faculteit bepaalde tijd
en over een door de faculteit bepaald tijdvak, waren de extra-ordinariae lecti
ones lessen, die cursorie, vluchtig, een boek behandelden, geschikt voor de
tijd die er was; in de lectiones ordinariae werd een meer formele wijze van les
geven in acht genomen, de stof werd breed behandeld in een uitputtende
analyse' 1 . Men kan bij deze beschrijving van Bannenberg opmerken, dat ook
bij de verplichte stages van de reeds docerende studenten verschillende voor
schriften aangaande begin en duur over een bepaalde periode bestonden 2 , en
dat de lessen van de baccalaureus Sententiarum als ordinariae golden3. Voor
afgaande beschrijving is vanzelfsprekend van toepassing op de lessen, welke
in de Karmelstudia verbonden aan een universiteit gegeven werden door de
magisters in de theologie en door de baccaiaurei ter directe voorbereiding op
1
G. P. J. BANNENBERG, Organisatie en bestuur van de Middeleeuwse Universiteit, diss.
Nijmegen 1953, 133.
2
C H . THUROT, De l'Organisation de l'enseignement
dans l'Université de Paris, ParisBesançon 1850, 137-139.
3
Ibid., 139.
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hun universitaire graad. Mutatis mutandis bezigde men in de Karmelstudia dit
onderscheid en deze terminologie ook bij de eigen interne opleiding van de
orde in de artes en de theologie, waarbij dan de lectiones ordinariae de lessen
waren van de hoofddocenten van het vak {artes: magister studentium en Informator; theologie: magisters en lectoren) en gegeven werden op de voornaamste lestijd van de dag, 's morgens tussen zes en negen uur, en handelden
over de voornaamste boeken van het onderwijsprogramma. De overige lessen,
later op de dag, over bijvakken of minder belangrijke stof en gegeven door
hoofddocenten of hulpdocenten, waren dan de lectiones extraordinariae. Overigens lijkt het niet onmogelijk, dat men in de Nederduitse provincie bij de belangrijkste les van elke, ook lagere, docent op een dies legibilis sprak van een
lectio ordinaria of van ordinarie lesgeven".
De constituties van 1324 stellen m het algemeen vast, dat een lector - wellicht bedoeld een lector in een studium generale - om zijn docententoelage
met te verliezen les moet geven van Allerheiligen tot Pinksteren5. De latere
constituties herhalen dit voorschrift voor de lectoren in de studia generalia en
de belangrijkste kloosters met een kleine variatie bij het aangeven van de
begin- en einddatum: vanaf Allerheiligen of eerder tot Pinksteren of later
overeenkomstig de gewoonte van het studium'.
Binnen het algemene kader van de constituties is het lesjaar van de Nederduitse provincie met gegevens vanuit de provinciale acta nog nauwkeuriger
vast te stellen. Bij deze gegevens, welke overigens gering in getal zijn voor
zo'n lange periode, valt het echter direct op, dat de duur van de cursus van
de artes verschillende malen met meer of minder nauwkeurigheid wordt aangegeven en de onderhouding ervan geëist, maar dat we bij de theologie begin
en eind van het cursusjaar in de provinciale acta nergens vermeld vinden. In
de acta van de generale kapittels wordt een enkele maal bij de cursus van
' FAC 6, fol 94r prov. kap 1449 'Item mandamus omnibus studentibus actu legentibus, ut legant et disputent ordinane a festo Michaelis usque ad festum Nativitatis Joanms Baptislae sub poena pnvationis studi) et taxatioms' Cf FAC 47a, fol. 312r.
5
Const. 1324, in MIIC, 60 'Et si lectiones et alios actus scolasticos non continuavent a
festo Omnium Sanctorum usque ad Pentecoslen, nisi per priorem generalem vel provincialem, vel aliam necessitatem, vel honorem provinciae a praedicta continuatione fuerit
impeditus, de pecunia praedicta nihil rccipiat'. Het is met helemaal duidelijk, of het
hier alleen om lectoren van de studia generalia gaat De voorafgaande context lijkt
over de lectoren in het algemeen te handelen, maar pas ná de geciteerde passage wordt
gesproken over de inrichting van studia in de verschillende provincies
6
Const. 1357, 76· ' . Non intendentes per hoc, quin in studns generahbus et conventibus sollempnibus habeant Lectores lectiones suas legere et continuare et alios actus
scolasticos exercere, a festo Omnium Sanctorum vel ab ante, usque ad festum Pentecostés sive ultra secundum ilhus studu consuetudinem atque modum .' Const 1369,
72 (zie hieronder noot 30), Const. 1462/1499, Rubrica XVI, Caput XVI, η 3, Const. 1524,
Pars I, Caput XVI, η 3.
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7

een baccalaureus aan een universiteit het begin vastgesteld . In de belang
rijkste studia van de Nederduitse provincie duurde het gewone schooljaar van
de artes, door enkele korte vakanties onderbroken, van eind september tot
eind juni van het volgende jaar. De begindatum van het studiejaar in heel de
8
provincie was in 1449 het feest van St. Michael op 29 september . Als eind
datum vinden we in de vijftiende eeuw zowel het feest van St. Jan de Doper
op 24 juni als het feest van de apostelen Petrus en Paulus op 29 juni. Het
feest van St. Jan was de einddatum voor de studia van Keulen en Trier in
ю
u
1430' en 1443 , voor de studia van Keulen, Trier en Mechelen in 1435 en
li
voor de hele provincie in 1449 . Het feest van Petrus en Paulus was het
,3
einde van het cursusjaar voor de studia van Keulen en Trier in 1444 en
u
voor de hele provincie in 1457 .
Het verloop van het studiejaar was in 1441 te Keulen en Trier als volgt: de
magistri studentium en de injormatores moesten lesgeven vanaf het begin van
het jaar (waarschijnlijk 29 september) tot Kerstmis, van drie januari tot
Palmzondag en vanaf het octaaf van Pasen tot aan het feest van Petrus en
Paulus , 5 . De duur van de gewone cursus, waarin de lectiones ordinariae vielen,
was dus na aftrek van de vakanties ongeveer negen maanden. Bij een verge
lijking met het studiejaar van de artes aan het studium generale van de Karmel
te Wenen blijkt, dat daar het cursusjaar wat later begon (18 oct.), anders dan
in de Nederduitse provincie een officiële vakantie van acht à tien dagen
kende rond vastenavond, maar na Beloken Pasen werd voortgezet tot aan de
7

ACG, I 108; zie hierna p. 208.
F AC 6, fol. 94r; voor de tekst zie hierboven noot 4.
' FAC 6, fol. 26v: prov. kap. 1430: 'Item mandamus magistris studentium et informatoribus Colonie et Treveris quatenus amodo debeant legere et disputare usque ad festoni sancii Johannis Baptiste sub pena taxalionis subtrahende. Item volumus etiam quod
magistri studentium et informatores prêter lectiones ordinarias legant studentibus in
privato unus grammaticam alter logicam'.
10
FAC 6, fol. 74r: prov. кар. 1443: 'Item ordinamus quatenus magistri studentium et
informatores conventuum Coloniensis et Treverensis continuent lectiones suas usque
ad festum beati Johannis Baptiste inclusive sub pena perditionis taxationum suarum'.
11
FAC 6, fol. 45v: prov. кар. 1435.
12
FAC 6, fol. 94r; zie hierboven noot 4.
1:1
FAC 6, fol. 76r: prov. кар. 1444: 'Item ordinamus quod nullus studens recédât de
loco suj studij in Treveri et Colonia ante festum Apostolorum Petri et Pauli sub pena
privationis promolionis'.
M
FAC 47a, fol. 332v: prov. кар. 1457: 'Item quod magistri studentium et informatores
continuent lectiones suas ordinarias usque ad festum Apostolorum Petri et Pauli'.
15
FAC 6, fol. 65r: prov. кар. 1441: 'Item volumus quod magistri studentium et informa
tores tarn Colonienses quam Treverenses continuent lectiones suas ab inceptione usque
ad festum Christi, reincipiendo altera die Circumcisionis usque ad dominicam palmarum:
Iterum resumendo post octavam paschae et continuando usque ad festum apostolorum
Petri et Pauli'.
8
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wijnoogst in de herfst '*, zodat de vakantie tussen twee schooljaren slechts kort
was. Alles bijeen moet het schooljaar daar ruim negen maanden geduurd
hebben.
Hoeveel dies legibiles, waarop de gewone lessen gegeven moesten worden,
binnen een cursusjaar van ongeveer negen maanden vielen, is toch nog moeilijk te zeggen. Er waren in die periode behalve de zondagen zeer veel feestdagen, waarop eventueel slechts lectiones extraordinariae gegeven konden
worden. Aan de facultas artium van de universiteit van Parijs had men voor
de gewone cursus zeven maanden en daar vielen volgens Thurot 17 slechts
± 75, volgens Mulder18 ± 90 gewone collegedagen in. Felder geeft voor de
studia van de Franciskanen in het algemeen ± 1 5 0 dies legibiles™. Voor de
studia van de Nederduitse provincie van de Karmelieten zou men dan bij de
artes, aangezien de vakanties korter waren dan aan de universiteit van Parijs
en het studiejaar wellicht niet veel verschild zal hebben van dat bij andere
bedelorden, een voorzichtige schatting kunnen wagen van 120 tot 150 dagen,
waarop lectiones ordinariae gegeven moesten worden. De tot nog toe vermelde
gegevens uit de provinciale acta van Nederduitsland hadden in hoofdzaak betrekking op de studia van Keulen en Trier, die vanwege hun belangrijkheid
op de voorgrond traden en speciale aandacht van de overheid kregen. Voorzover andere studia niet genoemd werden, mogen we bij de veelvuldige wisseling van docenten en deels ook van de studenten, welke jaarlijks tussen de
verschillende studia plaats had, toch met enig recht veronderstellen, dat aanvang en duur van het studiejaar alsook het aantal lessen in de artes minstens
in de grotere studia elkaar niet veel ontlopen zullen hebben.
Bij de theologie hebben we naast het aangehaalde algemene voorschrift van
de constituties geen nadere aanduidingen over de duur en indeling van het
studiejaar in de acta van de Nederduitse provinciale kapittels. Dit wordt min
of meer begrijpelijk, als we bedenken, dat dergelijke bepalingen in de acta
ten aanzien van de artes niet zozeer de bedoeling hebben een eigen studiejaar
voor te schrijven als wel aan te geven en te benadrukken, dat de magistri studentium en informatoren onafgebroken van het begin tot het eind van het
studiejaar op elke lesdag les moesten geven. De magistri en de lectoren van
de theologie hadden, naar we aanstonds zullen zien, veel groter vrijheid bij
14

A. DECKERT, Die Oberdeutsche Provinz der Karmeliten nach den Akten ihrer Kapitel
von 1421 bis 1529, Rom 1961, 86, 255-256, 309 en 335.
17

THUROT, o.e.,

66.

18

W. MULDER, Vaktermen eener Middeleeuw sehe Universiteit, in Studien, LXIII (1931),
dl. 115, 317.
" H. FELDER, Geschichte der wissenschaftlichen Studien im Franziskanerorden bis um
die Mitte des 13. Jahrhundert, Freiburg i.B. 1904, 369.
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hun lessen. Ook in de constituties en in bepalingen voor sommige studia buiten
de Nederduitse provincie werd alleen bij de docenten van grammatica, logica
en filosofie sterke nadruk erop gelegd, dat ze elke lesdag les te geven hadden,
wilden ze hun studietoelage ontvangen20. Bij een dergelijk voorschrift in de
acta van het Nederduitse provinciale kapittel van 1392 werden ook de cursaren van de theologie genoemd; ook zij hadden elke lesdag les te geven21. Gezien de eenheid van studium, welke artes en theologie samen vormden22, lijkt
het hoogst onwaarschijnlijk, dat beide studierichtingen er een eigen studiejaar
op na zouden houden. Wel kan in de studia verbonden aan de universiteiten,
binnen de grenzen van het normale studiejaar rekening gehouden zijn met
het universitaire collegejaar, aangezien de Karmelitaanse magistri en baccalaurei in en vanuit hun eigen studium aan de universiteit werkzaam waren en
alle theologiestudenten van het studium de theologische disputen aan de universiteit moesten meemaken23. Blijkens de aanwijzing van een Nederduitse
student als biblicus aan de universiteit van Keulen in de acta van het generale
kapittel van 1393 moest hij met zijn cursus beginnen a festo Michaelis, dus
vanaf 29 september. Volgens dezelfde acta moesten twee sententiarii en een
biblicus respectievelijk vanuit het studium generale te Ferrara, Pavia en
Wenen aan de universiteit ter plaatse beginnen vanaf het feest van St. Lucas
op 18 October24.
Aan de universiteiten waren de magisters van de theologie, niet echter de
30

Voor de constituties zie p. 169 met noot 17. Daar wordt strikt genomen alleen bij de
legentes tractatus et grammaticalia gezegd, dat ze hun toelage verbeuren, als ze niet elke
lesdag een oefening of les houden. Van de legentes philosophiam et logicalia wordt, als
ze hun toelage niet willen verliezen, op zijn minst geëist, dat ze wekelijks een dispuut
houden. Behalve in de Nederduitse provincie (zie b.v. de volgende noot) blijken deze
docenten ook elders elke lesdag les te moeten geven; het wordt of gesuggereerd of letterlijk gezegd, b.v. bij het studium generale van Wenen (DECKERT, Die Oberdeutsche Provinz, 255-256, 309: 'Sed volumus, quod si magister vel magister secularis ad informandum studentes ad conventum ordinatus sit aut fuerit, ut adminus cum iunioribus studentibus quotidie quasi labores informandi suscipiat' en 355: ' . . . statuimus, quod informatores post cursum suum inceptum tempore debito et continuatum toto tempore hiemali non habeant post Pascha dimitiere actus ...') of bij het studium generale van Avignon (В. ZIMMERMAN, De Institutis Ordinis Carmelitarum quae ad doctrinas philosophorum et theologorum sequendas pertinent. Additamenta, in A OC, VII 159: reglement
1390: 'Item ordinamus quod magister studentium habeat legere indefectibiliter omni die
legibili, donec compleverit VIII libros phisicorum, et hoc sub pena sue taxacionis').
11
FAC 47a, fol. 154r: prov. kap. 1392: 'Item ordinamus quod magistri studentium,
cursores et informatores omni die legibili, infallibiliter legant, nisi evidens nécessitas
impediverit; quodsi negligentes reperti fuerint, ex tunc careant taxatione et omni privilegio, et alijs promotionibus'.
22
Zie hieronder p. 210-211.
23
Zie p. 121 en 146 en bijlage III, p. 348 η. 16.
24
ACG, I 108.

208

onder hun leiding staande lagere docenten, gedurende het studiejaar niet zo
straf gebonden aan dagen en uren om les te geven. Het aantal lessen en disputen werd aan het goeddunken, de capaciteiten en de ijver van de magisters
overgelaten25. Aanvankelijk waren de magisters algemeen gewoon op elke dies
legibilis college te geven. Geleidelijk aan echter kwam er met de verlenging
van de studie de tendens de lasten van het onderwijs op de baccalaurei af te
wentelen, uiteindelijk zelfs zover gaande, dat soms de magistri, doctores of
regentes nog slechts eenmaal per jaar college gaven om hun functie van
regens te behouden en voor de rest verschillende actus scholastici presideerden20. Deze vrijheid moet tot op zekere hoogte ook aan de studia van de Karmelieten bestaan hebben en wel niet alleen voor de magistri regentes in de
studia generalia verbonden aan een universiteit, maar voor alle magisters en
lectoren, die de leiding van een studium hadden. Deze magisters en lectoren
hadden in de grotere studia trouwens voldoende lagere docenten onder zich,
soms zelfs mensen met een volledige lectoraatsopleiding, om onder hun leiding
de lessen en disputen te kunnen verzorgen. Magisters en lectoren openden
het studiejaar met een plechtige academische zitting {solemniter principiare),
behandelden gedurende het jaar de belangrijkste boeken en kwesties, leidden
een aantal disputen en hielden eenmaal per jaar een disputano de quolibet.
In 1435 drong het provinciaal kapittel van Ncderduitsland er op aan, dat de
doctoren en lectoren de plechtige openingszitting en de disputen moesten houden 'in locis ab antiquo consuetis'27. Deze plaatsen waren volgens een opsomming van het provinciaal kapittel van vier jaar later, namelijk in 1439: Keulen,
Trier, Brussel, Mechelen, Frankfurt, Haarlem en Straatsburg28.
De nadruk waarmee in de Nederduitse provincie van de magisters en lectoren
de disputatio werd geëist, blijkt in een bepaling van 1457, geheel in overeenstemming met en onder verwijzing naar de constituties, vooral de disputatio
de quolibet te betreffen29. Zowel in deze bepaling van 1457 als in de desbetreffende passage van de constituties30 werd de lectoren namelijk op straffe
и

E. YPMA, La formation des professeurs chez les Ermites de Saint-Augustin de 1256 à
1354, Paris 1956, 36.

34

THUROT, o.e.,

133 en

159.

27

FAC 6, fol. 45г: рго . кар. 1435: 'Item ordinamus, quod doctores et lectores principiabunt et disputabunt in locis ab antiquo consuetis sub pena privationis taxationis'.
M
FAC 6, fol. 58r: рго . кар. 1339: 'Item quod in conventibus coloniensi, treverensi,
bruxelensi, machliniensi, franefordiensi, harlemensi, argentinensi lectores principiabunt
sub pena perditionis taxacionis'.
29
FAC 47a, fol. 332v: рго . кар. 1457: 'Item ordinamus quod statutum Rubricae XVI
rigide servetur, seil, quod lectores solemniter principient, et disputent de quolibet, ас
XXV vicibus ad minus legant, sub poena perditionis taxationis'.
" Const. 1369, 72: 'In primis ordinamus quod nullus magister bacalarius sive lector actu
legens gaudeat aliqua taxatione seu vestiario ordinato nisi principaverit sollempniter et
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van verlies van hun docententoelage voorgeschreven, dat ze het studiejaar
plechtig zouden openen, de disputatio de quolibet zouden houden en minstens
25 lessen per jaar zouden geven.
Hier werd ook een minimumaantal van 25 lessen voor de lectoren genoemd.
In 1345 werd, naar het schijnt voor het eerst, bij een herziening van de constituties voor de lectoren een aantal van 15 à 16 lessen aangegeven als minimum om nog de docententoelage te kunnen ontvangen31, hetgeen herhaald
werd in de constituties van 135732. Sedert de constituties van 1369 gold ter
verkrijging van de docententoelage een minimum van 25 lessen. Dit minimum
was niet bedoeld voor de lectoren in de belangrijkste studia, maar vastgesteld
voor de lectoren van de gewone conventsstudia, want na de vaststelling van
het minimum in de constituties voegt het generale kapittel min of meer in
tegenstelling daarmee er nog aan toe: 'Hiermee bedoelen wij niet, dat in de
studia generalia en in de belangrijkste kloosters de lectoren hun lessen niet
te geven en voort te zetten hebben en de andere actus scholastici te houden
hebben vanaf Allerheiligen of eerder tot Pinksteren of later overeenkomstig de
gewoonte van hun studium'33. Dit wijst toch wel op de nodige regelmaat en
frequentie bij de colleges van de hoofddocenten in de belangrijkste studia.
Hoe vaak ze lesgaven, is evenwel met onze beperkte gegevens niet nauwkeurig
te bepalen34.
De lagere docenten van de theologie alsook de docenten van de artes moesten
lesgeven onder leiding van de magister regens of de lector principalis van
het studium35. De te behandelen boeken en de lesuren werden door hem zowel voor de theologie als voor de artes vastgesteld34. Af en toe maakte een
nisi disputaverit de quolibet et nisi legerit XXV vel XXVI lectiones ad minus infra annum. Non intendentes per hoc quin in si udì is generalibus et in conventibus sollempnibus
habe an t lectores lectiones suas legere et continuare et alios actus scolasticos exercere a
festo omnium Sanctorum vel ab ante usque ad festum Pentecostés sive ultra secundum
illius studii consuetudinem atque modum. . .'
31
MHC, 154: gen. кар. 1345.
B
Const. 1357, 76.
33
Const. 1369, 72; voor de tekst zie hierboven noot 30. Cf. de oudere parallelplaatsen
aangegeven in de voorgaande noten 31 en 32.
34
Volgens het generale kapittel van 1548 moesten de magisters in hun studium dagelijks
een les in de theologie geven, maar deze les is misschien de pastoraalles voor het hele
convent (zie hierboven p. 203 en hoofdstuk X, p. 292 sq.): 'Omnes Magistri Doctores in
Conventu sui studii teneantur singulis diebus faceré unam lectionem in Theologia, nisi
fuerint impediti in praedicationibus aut aliis legitimis impedimentis pro honore Ordinis.
Baccalarii autem. Lectores et Magistri Studentium tenebuntur faceré lectiones, et legere
secundum dispositionem et Ordinationen! R. M. Regentis dicti studii' (ACG, I 427).
35
Zie voorafgaande en volgende noot.
M
Maar af en toe komt in de bepalingen van de Nederduitse kapittels hiervan iets naar
voren, b.v. in 1476 bij het studium van Mechelen: ' . . et praenominati fratres cursor et
Informator faciant lectiones iuxta modum eis specificandum per praenominatum R. M.
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provinciaal kapittel zelf direct een voorschrift omtrent lesstof of lesuur. In
het studium van Mechelen, waar in 1478 een magister regens, een lector
principalis en twee lectores Sententiarum benoemd werden, moest genoemde lector principalis dat jaar volgens voorschrift van het provinciaal kapittel de
brieven van Paulus behandelen37. Toen de cursor van het studium generale
te Keulen in opdracht van het provinciaal kapittel moraalfilosofie gaf, moest
hij dat driemaal per week doen, in 1433 in de vroege ochtend post primant36,
in 1435 post prandium hora secunda^ en in 1441 eveneens post prandium*0.
In 1532 begonnen de lessen in het studium generale van Keulen zowel van de
theologie als van de artes 's morgens om half acht*', hetgeen naar middeleeuwse opvatting vrij laat moet zijn geweest. Men stond in de Middeleeuwen
zeer vroeg op en ging 's avonds vroeg naar bed, vaak al om acht uur 42 .
Vóór half acht in de morgen kon er echter buiten koorgebed en heilige Mis
ook al een flinke tijd gestudeerd zijn. Eberhard Billick, provinciaal van de
Nederduitse provincie, schreef rond het midden van de zestiende eeuw aan de
studenten te Keulen voor, dat degenen die op titel van hun studie de nachtelijke metten niet hadden bijgewoond, 's morgens na drieën gewekt moesten
worden en vóór half vier op het koor moesten zijn om de metten te reciteren;
op dagen, dat volgens de vaste dispensatieregeling niet allen in de metten geweest waren, moesten de lectiones ordinariae gegeven worden, ook al was het
een feestdag43.
Over de lessen ten dienste van de zielzorg en de religieuze vorming, welke
voor alle religieuzen in de studia naast de wetenschappelijke opleiding en in de
kleinere huizen wellicht als enig voortgezet onderwijs gegeven werden, in de
zestiende eeuw zelfs dagelijks, wordt nader gesproken in hoofdstuk X 44 .
Regentem' (FAC 47a, fol. 422v), en bij het studium van Keulen in 1528: 'Dispositie
studij Coloniensis, quo ad modum legendi et quo ad prioritatem vocis et loei conventualium, et studentium inter se committitur ordinanda a R. M. Provinciali electo Regenti,
et V. P. Priori ipsius conventus (FAC 47b, fol. 108v). Bij het studium generale te Wenen
van de Opperduitse provincie wordt het veel duidelijker gezegd: 1451 ' . . . quod de cetero
informatores studii nostri Wyennensis singulis annis in crastino sancii Luce evangeliste
in libros eis per rectorem studii ordinatos debeant principiare...' (DECKERT, Die Oberdeutsche Provinz, 255); in 1495 wordt hierbij ook de magister studentium genoemd
(ibid., 309).
37
FAC 47a, fol. 391v.
38
FAC 6, fol. 37r.
35
FAC 6, fol. 42v.
* FAC 6, fol. 62v.
" FAC 47b, fol. 136v. Zie bijlage ΠΙ, p. η. 12.
a
FAC 6, fol. 94г. Cf. G. P. J. BANNENBERG, Organisatie en bestuur van de Middel
eeuwse Universiteit, diss. Nijmegen 1953. 150.
a
FAC 47b, fol. 585v.
44
Zie p. 287 sq.
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HOOFDSTUK

Vili

DE FINANCIËLE REGELING VAN DE STUDIE
DE DECIMA OF TAXATIO VOOR DE BEKOSTIGING VAN DE STUDIE

Een organisatie van de studie, welke zoveel personen en studia omvatte en zelfs
de grenzen van de provincies overschreed, eiste voor een goede functionering
een ruime en hechte financiële grondslag. De generale en provinciale overheid
van de orde heeft dit van meet af aan ingezien, want er valt in de bewaard gebleven bescheiden een opmerkelijke aandacht voor ieders financiële verplichtingen en voor een redelijke uitkering aan docenten en studenten te constateren.
De uitgaven voor de studie vormen op de generale en provinciale begrotingen
meestal zeer belangrijke posten. Om voor de studie over een vaste bron van
inkomsten te kunnen beschikken, trof men in de constituties van 1281 de regeling, dat voor de studenten te Parijs, voor de studia generalia elders, alsook voor
de aparte studia der provincies in elke provincie van alles de decima of tiende
moest worden opgebracht zonder enige uitzondering. Deze tiende moest naar
gelang de definitoren van het provinciaal kapittel dit verordend hadden, door
de provinciaal zelf of door andere speciaal hiertoe aangewezen religieuzen geïnd worden. Het aldus gebeurde geld moest dan overeenkomstig de beschikking
van de provinciaal te rechter tijd aan de studenten, die te Parijs of aan andere
studia generalia studeerden, overgestuurd worden en wat er dan nog overbleef,
moest verdeeld worden onder de studenten binnen de provincie naar ieders behoefte en verdienste1.
De tiende als vaste financiële basis voor de uitgaven ten bate van de studie blijft
in de constituties van 1294 gehandhaafd2. In de Nederduitse provincie blijkt
echter in plaats daarvan al in 1312 een vaste taxâtio of heffing bestaan te heb1
Const. ¡281, in AOC, XV 214-215: 'Pro studentibus pansius et alus communibus studus seu
specialibus provincns studia habentibus, ш omnibus provincns prestetur decima de omnibus,
quahtercumque consuetudine actenus obsérvala et gratia et indulgencns concessis quibuscumque provincns vel persoms temporibus retroactis. Decima autem predicta, collecta fìdeliter,
scolaribus distnbuatur secundum quod inferius est expressum. Statuentes quod predieta pecunia vel decima, ex ordinatione diffinitorum provmcialis capituli, per priores provinciales
vel per fratres alios ad hoc speciahter deputatos fidehter colligatur; qui de receptis et expensis
in proximis capitulis provincialibus reddant calculi rationem. Addentes quod pecunia habita
de predieta decima, de volúntate provincialis, temporibus congruis, scolaribus pansius studentibus et aliis communibus studus transmittatur, et quod superfuent in suis provincns studentibus distnbuatur secundum exigenciam et menta eorumdem'.
2
Const. 1294, in AOC, Х Ш 137-138
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ben, waarvan de hoogte voor elk convent telken jare door het provinciaal kapittel werd vastgesteld3 en waarmee alle uitgaven van de provincie, ook en
vooral voor de studie, bestreden werden. In de eerst volgende uitgave van de
constituties na 1312, welke ons is bewaard gebleven, namelijk die van 1324,
zien we deze verandering in een algemene bepaling vastgelegd. In de constituties van 1324 wordt namelijk wel opnieuw voorgeschreven, dat van alle goederen, schenkingen en testamenten een tiende moet worden opgebracht voor de
studie, maar als een provincie de voorkeur geeft aan een vaste belasting, dan
is dat ook goed, mits deze evenredig is aan de gebruikelijke tiende. Conventen
met een studium generale kunnen door de generaal van de tiende of van de
taxatio gedispenseerd worden propter onus studii4.
De Nederduitse provincie heeft zich steeds aan de taxatio gehouden, waarschijnlijk wegens de gemakkelijker heffing en de grotere en meer zekere opbrengst, wellicht ook om scrupels en vergrijpen tegen de armoede bij het afdragen der tienden tegen te gaan, want als in 1336 voor de gehele orde de taxatio
verplicht wordt gesteld, luidt de motivering voor de definitieve afschaffing der
tienden: 'propter diversa pericula animarum vitanda' 5 .
Toen bij de invoering van de taxatio ook andere zaken van deze algemene belasting bekostigd moesten worden, bleven toch de uitgaven voor wetenschap en
studie in hun totaal steeds een der aanzienlijkste posten van de begroting, terwijl de kosten voor het studium te Parijs, naast de verplichte bijdrage voor het
generaal bestuur, zelfs prioriteit behielden boven alle andere uitgaven van de
provincie. Geen provinciaal mocht geld voor zich zelf of anderen uitgeven, als
aan deze twee financiële verplichtingen niet voldaan was 6 . Ondanks de grote
geldchaos van de Middeleeuwen hebben we gelukkig ten aanzien van de taxatio
en de studiefinanciën in de Nederduitse provincie in hoofdzaak maar met twee
muntsoorten te doen, namelijk met de Tournooise grossus oí groot tot 1345 en

3

FAC 47a, vanaf fol. 40v; de oudste gegevens over deze taxatio voor alle conventen zijn te
vinden op fol. 42r-v.
4
Const. 1324, in MHC, 61-62: na een uitvoerig voorschrift omtrent de decima volgt: 'Siautem
aliqua provincia loco decimae taxationem praeeligat, eidem concedimus. Ita tarnen quod
taxatio proportionetur decimae consuetae. Quod si non factum fuerit volumus quod prior
generalis possit et debeat pecuniam huiusmodi ad solvendum consuetam decimam coarctare.
Poterit autem prior generalis conventus deputatos ad tenendum studia generalia eximere a
decima et taxatione solvenda, propter onus studii quod habebunt, si sibi visum fuerit expediré'.
5
MHC, 128. Ook hier is de taxatio bedoeld voor alle uitgaven van de provincie.
6
Const. 1369, 72: 'Prohibemus autem sub eadem репа ас eciam excommunicationis late sen
tentie dictis prioribus provincialibus ne de communi provincie sue taxatione audeant aliud
applicare seu solvere sibi pro suo vestiario aut alteri persone seu communicatui prestare seu
cuivis HI" solvere aut applicare quousque de taxatione studencium (bedoeld zijn de studentencontributies voor het studium gen. te Parijs) fecerint ut dictum est, et consimiliter de eadem
taxatione priori generali vel eius vicario mittenda fecerit'.
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daarna met de gouden florenus οι florijn van Florence. Hierdoor wordt niet
tegenstaande verschillende devaluaties toch een zeker verantwoord overzicht
mogelijk. Later krijgen we ook nog te maken met Rijnse en Karolijnse guldens 7 .
Bij de oudste financiële gegevens, die ons uit de Nederduitse provincie zijn overgeleverd, daterend uit het begin van de veertiende eeuw, treffen we al direct de
Tournooise grossus aan. Deze Franse munt, door Lodewijk IX in 1266 ingevoerd, beantwoordde uitstekend aan de snel toenemende eisen van handel en
verkeer. Door zijn soliede gehalte en gunstige positie op de drukke markten
van de Champagne overwon hij al gauw de beperktheid van de plaatselijke
muntstelsels en vond grote verspreiding over heel Europa, vooral in het noordwesten. Zodoende vormde hij voor de vrij uitgestrekte Nederduitse provincie
een uitstekende eenheidsmunt, waardoor een evenredige verdeling van lasten en
baten mogelijk werd. Wellicht werd de Tournooise grossus rond 1300 door het
generaal kapittel als eenheidsmunt aangewezen voor geldzaken, die de gehele
orde aangingen, zoals de financiering van de bovenbouw van de studie en de
provinciale bijdragen voor het generaal bestuur, want de constituties van 1324
drukken alle bedragen uit in grossi turonenses en het generaal kapittel van 1330
bepaalt zelfs (nog eens?) uitdrukkelijk, dat de taxatio zowel voor de algemene
aangelegenheden van de orde als voor die van Parijs, alsmede voor het vestiarium van de studenten en andere personen te Parijs moeten betaald worden in
oude grossi, die nu twaalf kleine Tournooise grossi waard zijn8. Toen deze
munt echter door de wisselvallige geldpolitiek van de Franse koningen zijn stabiele waarde verloor en minder in omloop kwam, moesten op last van het generaal kapittel van 1345 de taxationes, zowel van de generale als van de provinciale kapittels, voortaan in floreni, het veel waardevastere goudgeld van Florence getaxeerd en geïnd worden 9 . Toch worden mettertijd in de acta van de
Nederduitse provincie sommige bedragen in Rijnse guldens uitgedrukt. Waar
in de acta provinciae dan kortweg floreni staat, is het dikwijls moeilijk uit te
maken, of we met Rijnse dan wel met Florentijnse guldens te doen hebben.
Elk jaar werd op het provinciaal kapittel ieder klooster voor een bepaald bedrag, taxa of taxae, aangeslagen, dat varieerde naar de behoeften van de provincie en de draagkracht van het convent. Aanvankelijk waren de bijdragen
1
Voor het middeleeuwse geldsysteem en de verschillende munten zie W. A. SHAW, Histoire
de la monnaie 1252-1894, Paris 1896 en F. FRH. VON SCHRÖTTER, Wörterbuch der Münzkunde,
Berlin-Leipzig 1930.
8
МНС, 119: gen. кар. 1330: 'Declaramus quod taxatio tam de communibus ordinis quam
de Parysius et vestiario et studentium et aliorum existentium Parysius solvantur de antiquis
grossis qui nunc valent XII parvos Turonenses'. Met de antiqui grossi worden hier de Tour
nooise grossi van 1266 bedoeld.
9
МНС, 155: gen. кар. 1345: 'Item ordinamus quod taxationes ordinis tam capituli generalis
quam capitulorum provincialium, liant in florenis, cum grossi minime reperiantur, et eorum
pretium communiter sit incertum'.
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zeer bescheiden, omdat behalve de kosten voor de in opkomst zijnde studie,
alleen het onderhoud van de provinciaal en zijn socius, enkele uitgaven ten bate
van het provinciaal bestuur en de provinciale taxa voor het hoofdbestuur van
de orde ten gemenen laste kwamen. Op het provinciaal kapittel te Haarlem in
1312, dat ons de oudste financiële gegevens verschaft, beliep de totale begroting
van de onverdeelde Duitse provincie met 25 kloosters ten naaste bij 3500 grossi10. Toch is het met de onvolledige en verwarde gegevens die ons ten dienste
staan, helaas niet mogelijk voor dit jaar of een der latere jaren het aandeel voor
studie en onderwijs met enige nauwkeurigheid vast te stellen, omdat de bedragen onvoldoende naar hun bestemming worden gespecificeerd. In de periode
1314-1345 schommelde de begroting van de provincie tussen 2000 en 6500
grossi.
De eerste cijfers na de overgang tot de floreni in 1345 geven voor het jaar 1347
een bedrag te zien van 365 floreni op een aantal van 35 conventen (waaronder
9 met vrijstelling). Na de afscheiding van Opperduitsland in 1348 groeide de
Nederduitse provincie van 19 tot 36 huizen, maar de begroting groeide niet in
dezelfe mate mee en kwam gemiddeld maar weinig hoger dan die van 1349,
welke 230 florijnen bedroeg. In principe moest elk convent zijn taxa opbrengen,
maar hierboven is al naar voren gekomen, dat soms vrijstelling gegeven werd.
Dit kon gebeuren wegens grote armoede, wegens de bouw of uitbreiding van
kerk of klooster, maar ook - en daar gaat het ons hier speciaal om - wegens de
huisvesting van een belangrijk studium.
Naar we reeds gezien hebben, konden volgens de constituties van 1324 de kloosters, die een studium generale herbergden, door de generaal van de verplichte
tiende of taxatio ontheven worden propter onus studü11. Het klooster van Keulen had al in 1321 een studium generale binnen zijn muren gekregen; voorlopig
echter blijkt er van een dergelijke vrijstelling voor dit convent niets. Integendeel, tot het einde van de veertiende eeuw draagt dit klooster verreweg het
meeste bij in de gemene lasten van de provincie, meestal de som van 28 florijnen
per jaar. Het Keulse klooster bezat evenwel een flink termijngebied en had b.v.
in 1353 29 termijnhuizen, waar een terminarius werkzaam was12. Zodra echter
het Keulse studium generale in 1391 bij de jonge universiteit ter plaatse geïncorporeerd is, treffen we voor het eerst een vergoeding van 15 floreni aan 'wt
aliqualem recompensam studi/13. Het convent was als gewoonlijk getaxeerd op
10

Deze en de volgende gegevens betreffende de taxatio zijn ontleend aan FAC 47a, vanaf
fol. 40v en verder aan FAC 47b en FAC 6.
11
Const. 1324, in MHC, 61-62; zie noot 4 van dit hoofdstuk.
12
FAC 47a, fol. 83v. Dit wil nog niet zeggen, dat er ook 29 terminarü waren; één terminarius
kon in verschillende termijnhuizen werkzaam zijn. Drie jaar eerder staan voor het klooster
van Keulen 17 terminarü met name opgesomd (FAC 11, fol. 13r).
13
FAC 47a, fol. 152r: bij de taxatio van het prov. kap. 1392.
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28 floreni, zodat er slechts 13 te betalen overbleven. Als we in de volgende eeuw
pas in 1422 weer over kapittelacta beschikken, blijkt dat het klooster van Keulen van de 28 floreni er reeds 20 krijgt kwijtgescholden ratione studij14. Hetzelfde vinden we voor de volgende jaren. Vanaf 1429 echter geniet het klooster,
voor zover dit is na te gaan, steeds volledige kwijtschelding van de verschuldigde
taxa van 28 florijnen ratione studij et hospitum, met uitzondering van het jaar
1447, toen als nasleep van het schisma in de provincie, dat zijn oorsprong en
middelpunt van oppositie tegen generaal Faci in het Keulse klooster gevonden
had, bij wijze van straf het volledige bedrag betaald moest worden15. Ook in
de zestiende eeuw blijft de oude regeling gelden, alleen wordt er vanaf 1545 een
geringer aantal florijnen kwijtgescholden, omdat het convent van Keulen lager
in de provinciale belasting wordt aangeslagen, namelijk voor een bedrag van
14 florijnen in plaats van de tot nog toe gebruikelijke 28 florijnen16. Waar in
de acta van de provincie, zoals wij die hebben, taxae opgetekend zijn, daar
blijkt het Keulse convent ook in de zestiende eeuw vrijstelling te hebben.
Al kon krachtens de constituties alleen Keulen als studium generale voor deze
vrijstelling in aanmerking komen, toch was het niet het enige klooster in de
provincie Nederduitsland, dat financiële faciliteiten genoot omwille van het studium, dat het herbergde. In de vijftiende eeuw zien we dat ook bij het klooster
van Trier, dat zeer lange tijd als studium de tweede plaats in de provincie innam en volgens sommige auteurs, m.i. ten onrechte, een studium generale zou
zijn geweest17. Toen Keulen in 1422 een subsidie van 20 floreni van de taxa
van 28 floreni kon aftrekken, genoot Trier op een taxa van 24 floreni eveneens
ratione studij een korting van 8 floreni18. In de volgende jaren vinden we hetzelfde, zo b.v. nog in 1433. Wanneer na enkele hiaten in 1456 de Trierse taxatio
weer staat aangegeven, wordt er geen reductie meer vermeld, maar het bedrag
van 16 floreni, dat betaald moet worden, is gelijk aan de oude taxatio na aftrek
van de gebruikelijke subsidie19. Tot ver in de zestiende eeuw ontbreken ons,
behalve voor Keulen, nadere gegevens, waarschijnlijk omdat er geen veranderingen in deze te melden vielen. Het Trierse studium moet bij de overgang naar
de Nieuwe Tijd verschillende ups and downs gekend hebben, welke ten dele
samenhingen met de lotgevallen van de Trierse universiteit. In 1566 wordt de
14

FAC 6, fol. 2r en 3r; FAC 47a, fol. 185г.
Voor de eerste volledige kwijtschelding in 1429 zie FAC 6, fol. 22r (taxatio van 28 gulden)
en fol. 23r (terugbetaling van 28 gulden). Voor 1447 zie FAC 6, fol. 86r met de taxatio van
28 gulden; er volgt geen terugbetaling; cf. FAC 47e, fol. 82г. - Voor het schisma in de pro
vincie zie hoofdstuk IV p. 124.
16
FAC 47b, fol. 498v.
17
Zie hoofdstuk IV p. 127-128.
18
FAC 6, fol. Зг.
19
FAC 47a, fol. 329v.
15
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studia van Trier en Mainz reeds voor de tweede maal in die eeuw nieuw leven
ingeblazen, waarbij beide conventen geheel en al van de taxatio ontheven worden. Dit kon te meer, daar ze in 1539 tegelijk studium generale geworden waren 20 . Het klooster van Edingen, dat in 1566 zijn studium grammaticale hersteld zag, werd toen eveneens vrij van de jaarlijks verschuldigde taxa 21 . Korte
tijd daarvoor, in 1564, was bij de opleving en reorganisatie van de studie in de
provincie ook het college van Leuven vrijgesteld22.
Voor het overige ontbreekt iedere mededeling, behalve een aantekening uit
1588, waarin alleen Keulen en Mainz blijken vrijgesteld van de taxatio 23 .
Uit de taxatio bestreed de provincie haar deel van de kosten van de studie, zoals dat voornamelijk uit haar benoemingen van docenten en studentes pro gradibus voortvloeide. Daarnaast zullende conventen van hun kant hun bijdragen
betaald hebben, als zij op eigen initiatief of op aanwijzing van de provinciaal
conventsleden naar de verschillende studia gezonden hebben. De verblijfkosten
aan de studia binnen de provincie moeten, afgezien van studiebeurzen, wel voornamelijk voor hun rekening gekomen zijn, hetgeen nog nader besproken zal
worden. Bij dit alles kwamen nog secundaire bronnen van inkomsten zoals financiële ondersteuning van familie en vrienden, subsidies van stedelijke besturen vooral bij gelegenheid van een promotie en tenslotte vanaf het einde van
de vijftiende eeuw de in aantal en belangrijkheid toenemende studiebeurzen.
We zullen nu gaan zien hoe al dit geld voor de studie besteed werd.

TAXAE EN VESTIARIA VOOR DOCENTEN EN STUDENTEN

De tiende voor de studie, die de vaste taxatio voorafging, was oorspronkelijk
alleen bedoeld voor de studenten, in eerste instantie voor de studenten te Parijs en aan de andere studia generalia; wat overbleef was pas bestemd voor de
studenten binnen de provincie24. Los van de alinea over genoemde decima staat
in de constituties van 1294 de bepaling, dat de provinciaal de magistri, baccalaurei en lectores in theologie jaarlijks het nodige aan kleding en andere levensbehoeften, overeenkomstig hun staat en zo goed mogelijk, vrijgevig en zorgzaam
moet verschaffen25. In de volgende ons bewaard gebleven uitgave der constituties, namelijk van 1324, zijn ook de docenten bij de decima betrokken.
20
FAC 47b, fol. 686v. Voor het ruimere begrip studium generale in deze tijd zie hoofdstuk IV
p. 129-130.
21
Ibid., fol. 687r.
22
Ibid., fol. 682r.
" I b i d . , fol. 751v.
" Const. 1281, in AOC, XV 215; zie de tekst in noot 1 van dit hoofdstuk.
25
Const. 1294, in AOC, XVIII 138: na de passage voor de overheid om de verschuldigde eer
en zorg te bewijzen aan de magistri, baccalaurei en lectoren in de theologie volgt nog: 'Annu-
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Als de studenten aan de studia generalia hun studiegeld hadden ontvangen,
moest het overige verdeeld worden onder de docenten en studenten binnen de
provincie 26 . De Nederduitse provincie had toen echter al de algemene taxatio.
De toelage, welke de docenten en studenten persoonlijk ontvingen, heette officieel vestiarium of ook wel, vooral bij de docenten, taxa, waaronder we in
ruime zin niet enkel kledinggeld, maar ook andere min of meer noodzakelijke
uitgaven voor de studie alsmede representatiekosten te verstaan hebben. Het is
te begrijpen, dat deze mensen vooral aan de studia generalia, en heel bijzonder
wanneer deze bij de universiteit geïncorporeerd waren, ten bate van hun functie
of hun studie noodzakelijke uitgaven hadden; de docententoelage kon echter
in tijden van verval gemakkelijk het karakter aannemen van een zelf te besteden, zij het ook vrij bescheiden salaris, omwille van zichzelf nagestreefd. Bij
waarneming van verschillende functies kreeg men soms ook alle betreffende
taxae. Bij verwaarlozing van hun taak werden docenten en studenten het gevoeligst gestraft, doordat hun toelage ingehouden werd, waardoor voor de studenten verdere studie practisch onmogelijk werd gemaakt. Onrechtmatig verworven graden en functies probeerde men tegen te gaan door een verbod tot
uitbetaling van de gebruikelijke taxa, waardoor de animo hiervoor vanzelfsprekend aanmerkelijk daalde. Al was de praxis der vestiaria en taxae niet ideaal,
wij moeten deze situatie niet beoordelen louter in het licht van de na-Trentse
opvattingen over de gelofte van armoede. Vóór het concilie van Trente was de
economische situatie anders en waren de algemene richtlijnen inzake de armoede
veel ruimer dan daarna. Binnen het kader der religieuze armoede kunnen eigen beheer en persoonlijke verantwoordelijkheid overeenkomstig ieders functie zelfs de
volwassenheid van de persoon bevorderen, zoals moderne inzichten dat weer
bevestigen. Geen enkele hervorming vóór Trente heeft de vestiaria en taxae totaal afgeschaft, wel excessief gebruik bestreden en de besteding der gelden overeenkomstig de gelofte van armoede afhankelijk gemaakt van de oversten. Ook
de in dit hoofdstuk niet genoemde personen ontvingen hun vestiarium ; de provinciaal en zijn socius van de provincie, de prioren en de overige conventuales
van hun convent 27 . In andere orden waren eveneens taxae gebruikelijk.

atim in vestibus et vite necessariis prout status eorum exigit, secundum facultatem eorum et
possibilitatem, liberaliter et curialiter providendo'. Deze verzorging werd dus niet gefinancierd
uit de decima.
26

Const. 1324, in МНС, 61 : 'Decima autem sic collecta per priorem provincialem et diffinitores capituli provincialis integraliter scolaribus tribuatur, prout discretius et consultius pote
rli ordinari. Ita tamen quod scolaribus Parysius et ad illa studia generalia missis primitus sit
provisum. Deinde quod residuum fuent magistris, bachalariis, lectoribus et scolaribus infra
provinciam existentibus distribuatur'.
21
FAC 47a, fol. 81 ν. Deze waren niet overal en altijd gelijk; de provinciaal stelde bij de visi
tatie de vestiaria van de prior en de magister censuum vast. Volgens visitatieverslagen van
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Volgens de verschillende uitgaven van de constituties vanaf het begin van de
veertiende eeuw, minstens vanaf 1324, had een provincie naast de zorg voor het
onderhoud van de eigen studenten aan de studia generalia en eventueel voor
de halve salariëring van een eigen magister te Parijs, strikt genomen alleen te
zorgen voor de taxae van de docenten aan een studium generale binnen de provincie; de zorg voor de taxae en vestiaria der overige docenten en studenten
mocht zij desgewenst overlaten aan de afzonderlijke kloosters 2a . De Nederduitse
provincie heeft evenwel zelf tot 1476 toe voor alle, ook lagere door de provincie
benoemde docenten gezorgd op een paar uitzonderingen na met betrekking tot
een cursor of Informator. We kunnen deze tot 1476 voortdurende zorg opmaken uit de financiële notities, die Milendunck uit de provincieboeken heeft overgenomen en we kunnen dit ook voor een korte periode rechtstreeks zien in de
bewaard gebleven provinciale acta van 1422-144929. De eerste aantekening over
de toelage der docenten vinden we in het verwarde financiële verslag van het
provinciaal kapittel van 1312 te Haarlem. We geven hier alleen de taxae, welke
duidelijk betrekking hebben op docenten : 'Voor twee lectoren in de Theologie,
die in de provincie doceren volgens de bepaling van het kapittel van Genua,
ieder 100 grossi turonenses per jaar. Voor vijf Informatoren in de logica en in
de natuurfilosofie, ieder 250 grossi turonenses jaarlijks' 30 . In de opgave van de
taxae van de Informatoren steekt kennelijk een fout. Een Informator ontving
zeker niet méér, en nog wel zoveel méér, dan een lector in de theologie. Dit
blijkt ook uit alle latere opgaven. Er zal voor hen samen 250 grossi uitgetrokken
zijn, zodat ieder 50 grossi kreeg. De taxae van 1314 moeten we ook nog apart
provinciaal Petrus van Nieukerk uit dejaren 1430-1443 varieerde het vestiarium van de prioren
van drie mark of gulden voor de prioren van de kleine conventen tot twintig gulden voor de
prior van het convent van Keulen (FAC 47a, fol. 204r-287r passim).
29
Const. 1324, in MHC; de taxae voor de docenten en studenten aan de studia generalia worden daar uitvoerig aangegeven op p. 54-57 (zie tabel II en III in het vervolg van dit hoofdstuk),
over de taxae voor de overige docenten wordt gesproken op p. 60 na het voorschrift omtrent
de oprichting van studia voor de provincie: 'Et ordinamus quod praedictis lectori, informatori seu magistro per priorem provincialem et diffinitores capituli provincialis aliqua pensio
taxetur de communi provinciae seu de conventibus ubi erunt, pro suo vestiario, quam minime
habeant recipere legentes philosophiam et logicalia, nisi disputaverint semel in qualibet septimana, quamdiu durabit studium, si per eorum negligcntiam steterit vel defectum. Item volumus de legentibus tractatus et grammaticalia, nisi omni die legibili collationem fecerint cum
suis scolaribus, ut ipsi scolares melius possint proficere et magistri cognoscere si attendant'.
29
FAC 6 (1422-1449) geeft voor elk jaar een uitvoerige lijst, waarop alle docenten en sommige studenten met hun taxa apart genoemd worden. Milendunck heeft in zijn kroniek in
47a een of andere uitzondering van FAC 6 over het hoofd gezien.
30
FAC 47a, fol. 40v: prov. kap. 1312: 'Item duobus lectoribus in Theologia intra provinciam
legentibus secundum constitutionem capituli Januensis, cuilibet in anno С grosses Turonen
ses. Item quinqué informatoribus in logicalibus et naturalibus, cuilibet CCL grossos Turonenses annuatim, ita tarnen quod suas lectiones continuent secundum ordinationem capituli
generalis'.
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vermelden, omdat we de scheiding tussen de docenten te Keulen en die van de
andere studia, welke we bij een hierna volgend overzicht aangehouden hebben,
hier niet nauwkeurig konden trekken wegens de onbekendheid met de standplaats van sommigen. De taxae zijn aanmerkelijk lager dan twee jaar daarvoor:
'Voor de lector te Mechelen 50 grossi. Voor de legens philosophiam te Keulen
35 grossi. Voor twee legentes logicam novam, ieder 20 grossi'. In het tweede gedeelte van de begroting, dat betrekking heeft op het zuidelijk deel van de provincie, zijn ook enkele toelagen verantwoord: 'Voor Fridericus van Bamberg
voor zijn onderwijs in de theologie en in de filosofie en voor reisgeld 126 grossi.
Voor twee informatores in grammatica 36 grossi (ieder 18?); voor twee informatores in vetere logica 48 grossi (ieder 24?); voor twee actu legentes novam logicam 20 grossi' 31 .
De cijfers uit de periode 1320-147632, welke bij Milendunck overal verspreid te
vinden zijn, plus een paar gegevens bij hem uit de zestiende eeuw, alsmede de
waarschijnlijk volledige cijfers van de provinciale acta uit de jaren 1422-1449
zijn bijeen gebracht in de hierna volgende tabel I. Enkele opmerkingen vooraf
mogen de gevolgde methode verduidelijken en rechtvaardigen. Keulen, dat als
studium generale een aparte plaats in de provincie innam, is steeds afzonderlijk
vermeld. De andere studia leverden behoudens een paar uitzonderingen dezelfde cijfers op, zodat ze in één rij konden worden samengebracht. We vinden
trouwens de taxae buiten Keulen ook bij Milendunck, die hier wellicht handelt
in navolging van zijn bronnen, veelal samengevat onder één formule zoals extra
Coloniam cuilibet lectori..., cuilibet informatori... Uitzonderingen zijn in noten
verantwoord. Omdat het studium van Trier in de periode 1422-1447 constant
afweek bij de salariëring der lagere docenten, is dit studium in deze tijd ook
apart aangegeven. In de lijst van functies is eenvoudig weg Informator gezet
zonder nadere precisering van philosophiae of logicae, omdat ook onze vindplaatsen met één uitzondering voor het jaar 1372 te Keulen, beide functies bij
de taxae onder de ene noemer van Informator vangen. Slechts in 1372 worden
de Informator philosophiae en de Informator logicae te Keulen apart aangegeven,
waarbij de eerste drie en de laatste twee gulden ontvangt. In alle andere jaren,
waarvan we cijfers hebben, ontvangen beide Keulse Informatoren, zo er tenminste twee aanwezig zijn, evenveel. We mogen dit besluiten uit het feit, dat
voor twee Informatoren, al of niet samen met de magister studentium, een totaal aangegeven wordt, dat gezien het verloop der cijfers gelijk verdeeld moet
31
FAC 47a, fol. 46r. De logica nova werd veelal belangrijker geacht dan de logica vetus en de
grammatica, hoewel de docenten voor de logica vetus hier en nu in 1314 meer blijken te ontvangen.
32
Voor de keuze van het jaar 1476 als eindpunt, hoewel we eigenlijk uit 1456, afgezien van
een zeldzame vermelding voor het Keulse studium generale in de zestiende eeuw, de laatste
gegevens hebben, zie p. 223. Alle gegevens ontleend aan FAC 47a, FAC 6 en FAC 47b.
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worden. Hetzelfde geldt voor Trier en sporadisch voor een ander studium. We
kunnen hier dan te doen hebben met twee Informatoren voor de filosofie, zoals
dat b.v. in 1324 te Keulen expressis verbis het geval is, waarschijnlijk echter
hebben we meestal te maken met een filosofiedocent en een logicaleraar, het
geen in het begin van de zestiende eeuw ook werkelijk het geval blijkt. We mo
gen dus ook met betrekking tot Keulen en Trier het voor beide docenten op

TABEL I Taxae van de docenten in de Nederduitse provincie volgens de akten van de
provinciale kapittels
К = studium generale van Keulen

А = andere studia

1320 1321 1324 1327
Magister regens

д

Lector (principalis)

.

8a
5

9
70
70

50
50

50
50

60
50»
50

40
40

25
25

36
30

50
30

Lector sententiarum д
Cursor

1346 1349 1351 1353 1354 1358
8
5

8
5

5
2

8
5

д

1£
Magister studentium .
Informator

.

grossi turonenses —

floreni

de Florentia

1359 1361 1362 1363 1365 1366 1372 1375 1384 1385 1391
„
.
Magister regens
Lector (principalis)

K 8
д

8c

д

τ

К

4

8

8

8

8

2
4

4

8
2

4

4

4

Lector sententiarum .
Cursor

д

Magister studentium .
K
Informator
»

2
3
2

2
3
2

172
2

172
2
172
2
172

17*

2
.

2

2
.

3

3

3-2

d

2
172

floreni de Florentia
a
ь
c
d

tweede magister te Keulen: 5 floreni
baccalaureus lector te Brussel : 60 grossi
magister vacans te Keulen: 8 floreni
Informator philosophiae: 3 floreni; Informator logicae: 2 floreni
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к

Vervolg van Tabel I
studium generate van Keulen Τ = studium van Trier A = andere studia
1422-1447 1448
К
Τ
A
К
Regens non magister Τ
A
К
Lector (principalis) Τ
A
К
Lector sententiarum Τ
A
К
Cursor
Τ
A
К
Magister studentium Τ
A
К
Informator
Τ
А
Magister regens

8
4=
4'
8
3
3
3
2
2ч
3
2
2
2
2
1J
2
2
1*
2
2
1

1449

1456 1542 1557

8

8

8

4

4

4

3

3

2
h
2
3
2
1

2
1
2-1
1
1

8

6

3
2
3
1
1

1
1

1
1
1
1

4
3'

flnreni de Florentia
« 1435-1438: 3 floreni
' Schoonhoven 1437/38: 2 floreni; Düren 1439: 2 floreni, 1440: 3 floreni; Mainz 1445: 3 floreni
g
voor de oud-provinciaal, lector principalis te Boppard in 1430: 4 floreni 'propterfidèleslabores quos fecit in provincia'. Brussel 1444-1449:
baccalaureus (c.q. licentiatus) Joannes Bruin als lector principalis of
regens: 3 floreni (pro baccalaureatu)
11
lector te Weinheim : 3 floreni
1
lector principalis: meestal 2 floreni, lector: 1 floreni
i cursor als enig docent in een studium: 2 floreni
k
Spiers 1437: 2 floreni; Straatsburg 1439: 2 floreni
1
d. w.z. in dit geval : lector physicorum : 3floreni; lector dialecticarum :
3 floreni
een gelijke salariëring houden en in de tabel met één rij voor de Informator volstaan. D e informator grammaticae is op de tabel buiten beschouwing gelaten,
aangezien deze voor de betrokken periode 1320-1476 nergens uitdrukkelijk genoemd wordt bij de taxae. We hebben trouwens in het derde hoofdstuk aangetoond, dat vóór de zestiende eeuw zijn functie veelal óf als een neventaak
werd waargenomen door de logica- of filosofiedocent óf werd vervuld door
iemand, die door het convent werd aangesteld en gesalarieerd. - Vóór 1384
komt in plaats van de naam magister regens dikwijls de benaming magister N.N.
lector principalis voor; in de tabel is alleen de naam magister regens gebruikt.
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We bezitten maar van een beperkt aantal jaren gedetailleerde opgaven en deze
zijn vaak kennelijk nog onvolledig. Milendunck volstaat dikwijls met een vermelding als 'quibus omnibus assignantur taxae' of de aantekening 'ut supra'.
De jaren met nauwkeurige cijfers liggen evenwel zo verspreid, dat we toch een
verantwoord algemeen beeld krijgen. De cijfers laten een dalende tendens zien,
maar het blijft verwonderlijk, dat de grootte der bedragen in zo'n lange periode
zo weinig verandering ondergaat. De toelage van een magister te Keulen blijft
zelfs van 1345 tot het midden van de zestiende eeuw vermoedelijk onveranderd
acht floreni. De voorname plaats van een studium generale is uitgedrukt in de
veel hogere salarissen, die de Keulse docenten ontvangen. De constituties van
1324 hadden nauwkeurig vastgesteld, hoe groot de taxae te Parijs, Avignon,
aan de Engelse universiteiten en aan de overige studia generalia moesten zijn33.
Vanaf 1345 gold het wat ruimere voorschrift, dat de taxae der docenten aan de
studia generalia buiten Parijs en de Romeinse Curie (Avignon) voortaan zouden geregeld worden naar gewoonte en draagkracht van de provincies34, hetgeen in de Nederduitse provincie voor de lagere docenten te Keulen enige vermindering met zich meebracht. Tot in de tweede helft van de vijftiende eeuw
heeft de Nederduitse provincie zo aan de docenten, die door het provinciaal
kapittel benoemd waren, een toelage uitbetaald. De laatste aantekening voor
de gehele provincie geeft Milendunck bij het jaar 1456. De eigenlijke verandering in deze zaak komt echter in 1476. In dat jaar werd door het provinciaal
kapittel besloten, dat alle conventen, die voor hun bijdrage aan de provincie
op minstens twee florijnen per jaar getaxeerd werden (en dat was, afgezien van
buitengewone omstandigheden, bij nagenoeg alle steeds het geval), de lectoren
die ze wensten te hebben, zelf het nodige moesten verschaffen35. Verdere opgaven van taxae ontbreken dan ook. Vermoedelijk bleven door deze maatregel
alleen de taxae der Keulse docenten omwille van het studium generale voor de
provincie te betalen over. Van Keulen hebben we echter verder nog maar tweemaal een opgave uit de zestiende eeuw, die we als appendix in de tabel hebben
opgenomen. De maatregel van 1476 houdt wellicht verband met het hervor-

33

Zie tabel III in het vervolg van dit hoofdstuk.
MHC, 155-156: gen. kap. 1345: 'Aliis (d.w.z. buiten Parijs en Avignon) autem magistris,
bachalariis, biblicis, lectoribus legentibus in studiis generalibus volumus quod provideatur a
communitate suae provinciae secundum quod alias fuerit consuetum. Lectoribus aliorum conventuum ac studentibus promotis extra provinciam provideatur secundum quod in capitulo
eorum fuerit ordínatum'. Const. 1357, 78 hebben als toevoeging : '... secundum quod alias fuerit consuetum et secundum suae provinciae facultatem...' en Const. 1369, 74: '...secundum
quod alias fuerit consuetum et secundum sue provincie facultatem et eorum multitudinem...'.
35
FAC 47a, fol. 423r: рго . кар. 1476: 'Et ordinatur quod illi conventus, qui ad duos dumtaxat florenos annue provinciae persolvendos sunt taxati, suis lectoribus quos habere optaverint vel voluerint, ipsimet providebunt'.
34
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mingsstreven in de provincie, dat door generaal Joannes Soreth goed op gang
gebracht was. In 1481 werd voor de lectoren van de hervormde conventen herhaald, dat deze hun vestiarium en al het overig noodzakelijke overeenkomstig
de beschikking der definitoren of van de provinciaal bij zijn visitatie, uit de goederen van het convent moesten ontvangen, maar dat zij van hun kant elke zaterdag al hun wekelijkse inkomsten uit misstipendia, uit andere geestelijke zaken
of uit andere bronnen getrouwelijk in handen van hun prior moesten stellen36.
Kwamen de taxae van de lectoren bijna twee eeuwen voor rekening van de
provincie, de reiskosten van de lectoren en de kosten van het vervoer van hun
boeken naar het convent waarvoor zij benoemd waren, moesten vanouds door
het betrokken convent betaald worden 37 .
Omdat zeer veel Karmelieten van de Nederduitse provincie aan studia generalia buiten de provincie gestudeerd en als onderdeel of afsluiting van hun studie
daar ook lesgegeven hebben, moet hier ook iets gezegd worden over de toelagen,
welke zij daarvoor van hun provincie ontvingen, en over de studentencontributies, welke aan de betrokken studia moesten worden betaald. We hebben zo
interessant vergelijkingsmateriaal voor de toelagen binnen de provincie. Voor
de studia generalia van Parijs en Avignon, die rechtstreeks onder de generaal
stonden, waren gedeeltelijk aparte betalingsregelingen getroffen. De taxae van
de magister regens en van de biblicus te Parijs werden voor de helft door de
hele orde, voor de andere helft door de eigen provincie van deze personen betaald 38. De toelagen van de magister regens, van de baccalaureus of lector secundus en van de filosofiedocent van het studium generale te Avignon kwamen,
minstens zolang daar de Romeinse Curie gevestigd was, geheel ten laste van de
generale kas van de orde 39 . Bij deze vestiaria of taxae was het reisgeld vanuit
de provincie naar het studium generale en terug niet inbegrepen. Ook de universitaire onkosten als inschrijvings- en examengelden, alsmede de verplichte
stipendia voor de pedel en de bedienden van de magisters, welke de biblici, sententiarii en licentiati te betalen hadden (de overige studenten hoefden zich meestal op grond van de incorporatie van het studium niet te laten inschrijven), waren veel te hoog om uit de beperkte toelagen van de betrokken personen betaald
36

FAC 47a, fol. 443r.
Const. 1324, in MHC, 60: 'Item statuimus quod lectoribus ad legendum in aliquo conventu
assignato expensae pro se et eorum libris deducendis secundum quantitatem viae a conventibus ad quos destinati fuerint persolvantur'. Cf. Const. 1357, 81 ; Const. ¡369, 76; Const.
146211499, Rubrica Х Ш, Сар. Х Ш η. 3.
38
Const. 1324, in MHC, 54-55; zo ook in latere const. Bleef men bij gebrek aan een opvolger
langer dan twee jaar regens, dan kwam de volledige taxa voor rekening van de generale kas
van de orde.
3
' Const. 1324, in MHC, 56; zo ook later t/m de const. 1369, welke tot in de vijftiende eeuw
37

geldig bleven.
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TABEL Π Taxae voor de docenten en studenten aan het studium generale te Parijs
volgens de constituties
1281

1294

Magister regens
Baccalaureus
legens
Baccalaureus
vacans

25 librae
turonensium
10 librae

Biblicus
Cursum legens

25 librae

Studens simplex 10 librae" 16 librae*
parisituronenensium
sium
Studentencontributie
··
aan het studium

1324

1345

1357

1369

1462/
1499

400
grossi

30
floreni

30
floreni

30
floreni

20
floreni

350
grossi

30
floreni

30
floreni

30
floreni

150
grossi

12
floreni

12
floreni

12
floreni

200
grossi

16
floreni

16
floreni

16
floreni

70
grossi

6
floreni

6
floreni

6
floreni

150 «
grossi

15
floreni

15
floreni

15
floreni

12
floreni

100 »
grossi

12
floreni

*) 1294: student a/h studium generale voor logica enfilosofiein het klooster: 40 solide turonensium.
**) 1294: contributie a/h studium generale voor logica en filosofie in het klooster: 5 librae
turonensium.
8
ь
c

plus de gewone studententoelage van 70 grossi
plus geld voor boeken, kleding en huur van een woning
Scolaris de gratia vanaf 1336: 300 grossi

te kunnen w o r d e n 4 0 . We vinden evenwel in onze bronnen geen, of althans geen
duidelijke verantwoording of vermelding van deze bedragen bij de financiële begroting van de provinciale kapittels, met uitzondering van een speciale promotietoelage. Voor de grote onkosten in één keer, welke aan de promotie zelf, die
met grote feestelijkheid gevierd werd, verbonden waren, werd bij het afstuderen
uit de provinciale kas een aparte subsidie pro aula doctoralis verleend. Aan
promovendi van de Nederduitse provincie aan de universiteit van Parijs werd
in de eerste helft van de veertiende eeuw een subsidie van vier pond Tournooise
grossi uitgekeerd 4 1 . Het generaal kapittel van 1351 stond voor jonge magisters
40

Deze onkosten verschilden van universiteit tot universiteit. Om enig idee te krijgen van enkele uitgaven in dit verband te Keulen zie F. VON BIANCO, Die alte Universität Köln und die
spätem Gelehrten-Schulen dieser Stadt, Köln 1855, Anlagen, III 8 en V 41-42.
41
FAC 47a, lol. 65r, 72v, 73r, 74r.
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TABEL HI Taxae voor de docenten en studenten aan de studia generalia buiten Parijs en aan
de Engelse universiteiten volgens de constituties
1294: een toelage van 40 solidi turonensium voor de studenten aan de studia generalia voor
logica en natuurfilosofie
1324

1345

1357

1369

Aan de Curia Romana te Avignon
Magister regens
Baccalaureus legens vel lector . . .
Legens philosophiam

150 grossi
60 grossi
40 grossi

15 floreni
5 floreni
3 floreni

15 floreni
5 floreni
3 floreni

15 floreni
5 floreni
3 floreni

Aan de andere studia generalia
Magister in theologia legens . . .
Lector principalis*
Sublector
Legens ordinarie philosophiam . .
Scolaris

100 grossi
60 grossi
50 grossi
40 grossi
40 grossi

a

Toulouse: lect. pr. hetzij magister of niet: 100 gr.

Aan de Engelse universiteiten
Magister regens
Baccalaureus actu legens
Baccalaureus non legens
Universiteitsstudent

Volgens de constituties van (1345),
1357 en 1369 moest aan de magistri, baccalaurei, biblici en lectores
aan de studia generalia buiten Pa
rijs en Avignon een toelage uit de
provinciale kas betaald worden
naar gewoonte en draagkracht der
provincie; aan de studenten buiten
de provincie een toelage, vast te
stellen door het prov. kap.

100 grossi
80 grossi
50 grossi
30 grossi

te Parijs uit de provinciale kas een promotietoelage van 24 florijnen toe, terwijl
aan magisters die promoveerden door toedoen van de Romeinse Curie, toen
40 florijnen uit de provinciale kas werden toegekend. De Engelse provincie kon
volgens deze bepaling voor de promotietoelagen haar eigen regeling volgen 4 2 .
Krachtens de constituties van 1357 en 1369 werd voor promoties te Parijs
voortaan 80 florijnen uitgekeerd 43 . Voor promoties te Toulouse stelde het ge
neraal kapittel van 1379 60 florijnen vast 4 4 . In de vijftiende eeuw werd aan pro
movendi te Keulen en Leuven regelmatig een subsidie van 25 florijnen ver
leend 4 5 . In de provinciale acta uit de eerste helft van de zestiende eeuw hebben
we nog enkele aantekeningen betreffende promotietoeslagen voor het behalen
42

MHC, 168.
Const. 1357, 78; Const. 1369, 74.
A CG, I 81 : gen. кар. 1379: 'Item ordinamus quod Magistrantes Tholosae habeant a Pro
vincia sua LX flor; et qui legunt Sententias habeant XX flor; et qui legunt Bibliam habeant
XII florenos'. Dat het bij de magistrantes werkelijk om de hele promotiesubsidie gaat, blijkt
onder meer uit het geval van Henricus van Aken enkele jaren eerder, die 'iam ad lauream doctoralem recipiendam praeparatus', waarvoor hij reeds 60 flor. ontvangen had, te Toulouse in
1374 plotseling stierf (FAC 47a, fol. 117v).
45
FAC 6, fol. 26r en 44v; FAC 47a, fol. 203v, 227v, ЗЗЗг, 397r en 464r.
43

44
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van het magisterium in de theologie te Leuven en te Keulen of Trier, welke toen
12 florijnen bedroegen, maar waarschijnlijk twee jaar achtereen werden uitge
keerd, zodat het totaal practisch gelijk komt met de toelagen binnen de Neder
46
duitse provincie in de vijftiende eeuw .

In de tabellen II en III zien we, dat behalve de docenten ook de gewone stu
denten aan de studia generalia, die nog geen graad hadden en nog geen onder
wijsfunctie vervulden, hun vestiarium uit de provinciale kas kregen. Bedoeld
zijn evenwel alleen de studentes extra provinciam, hetgeen overduidelijk uit de
Ί
4e
constituties van 1324* en uit de herziene redactie daarvan uit 1345 blijkt.
De hier en daar gegeven cijfers in de provinciale acta laten zien, dat de uitge
keerde toelagen aan de Nederduitse studenten te Parijs en elders buiten de pro
vincie, in overeenstemming waren met de constitutionele voorschriften, zoals die
tot 1345 geldig waren.
Vanaf 1345 zouden de provinciale taxae voor de studenten buiten de provincie,
behalve die voor de studenten te Parijs welke onveranderd bleven (alleen nu
uitgedrukt in florijnen) worden vastgesteld door het provinciaal kapittel 4 9 . Om
nu te zien hoe hoog deze taxae na 1345 in feite waren, worden hier enkele voor
beelden gegeven, gekozen uit de gehele periode waarin we cijfers over deze
taxae hebben kunnen vinden. De taxae voor de gewone studenten te Parijs
staan vermeld in tabel II.
1365: Voor 8 studenten buiten de provincie 16 florijnen.
1367: Voor 10 studenten buiten de provincie 30 florijnen.
1372: Voor 11 studenten binnen en buiten de provincie 33 florijnen.
1385: Voor 5 studenten te Wenen 30 florijnen.
Voor 13 studenten buiten de provincie 39 florijnen.
1387: Voor 17 studenten buiten de provincie in Engeland en in Praag 51 florij
nen.
^6 FAC 47b, fol. 113v en 156r; hier vindt men een subsidie van 12flor.Reeds bij de subsidie
van 25 flor. echter, welke Herman van Neuss in 1430 ontving, werd aangetekend: 'XXV flor.
in subsidium magistenj et solvcntur sibi in duobus annis' (FAC 6, fol. 26r). Bij de promotie
van Nicolaus van Arlon en Gerard van Geeraardsbergen in 1531 staat genoteerd: 'annuitque
provincia cuilibet eorum dare pro futuris annis 12 florenos' (FAC 47b, fol. 126r). Het is mo
gelijk, dat deze twaalf gulden in twéé jaar werden uitbetaald, maar het zou ook kunnen zijn
dat ze élk jaar twaalf gulden ontvingen.
47
Const. 1324, in MHC, 57: 'Scolaribus autem de diversis provinciis ad dieta studia ( = generalia) missis provideatur annuatim de XL grossis turonensibus antiquis per provincias a quibus mittuntur, deductis expensis quas facient eundo ad huiusmodi studia et ad suas provincias
redeundo'.
48
МНС, 155-156: gen. кар. 1345; zie de tekst in noot 34 van dit hoofdstuk.
49
Ibidem.
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1392: Voor 5 studenten te Wenen 30 florijnen.
Voor 10 studenten in Engeland 30 florijnen.
1429: Voor 4 studenten in Engeland 8 florijnen.
Voor 2 studenten te Toulouse 4 florijnen.
1430: Voor een student pro forma lectoratus te Wenen 3 florijnen.
1431: Voor Jan Grevensteyn (sedert 1431 lectoraatsstudent) in Wenen 3 florijnen.
Voor Martinus van Tienen en Conradus Coci (filosofiestudenten) in Wenen 4 florijnen.
1439: Voor 1 student te Avignon 2 florijnen.
1443: Voor 1 student in Padua 2 florijnen.
Voor 4 studenten in Engeland 8 florijnen50.
We bezitten slechts cijfers tot 1444, maar voor de betrokken periode zo verdeeld, dat een goed overzicht mogelijk is. Opmerkelijk is, dat in het geheel drie
maal (1372, 1373 en 1374, waarvan alleen 1372 hierboven aangegeven) studenten binnen de provincie erbij genoemd worden. Zij vielen immers eigenlijk buiten deze regeling. Het gaat hier waarschijnlijk om studenten aan het studium
generale te Keulen. Het regelmatig verloop van de cijfers wettigt de conclusie,
dat verder alle betrokken studenten naar gelang hun studie in twee groepen hun
taxa ontvingen, namelijk de lectoraatsstudenten 6 florijnen in de veertiende en
drie florijnen in de vijftiende eeuw, de overige studenten buiten de provincie
3 florijnen51 in de veertiende en 2 florijnen in de vijftiende eeuw. Om dit te kunnen volgen moeten we ons de ontwikkeling bij de lectoraatsstudie weer voor
de geest halen 52 . Vóór het Westers Schisma was er alleen te Parijs een lectoraatsopleiding in de theologie. De studenten aldaar kregen een toelage van
6 florijnen. Als gevolg van het Westers Schisma en de daaruit voortkomende
scheuring in de orde werd in 1385 het studium generale van Wenen opgericht
met alle rechten en privileges van het studium te Parijs. Zodoende gingen de
lectoraatsstudenten naar Wenen en genoten een vestiarium zoals dat voor Parijse lectoraatsstudenten gebruikelijk was, namelijk 6 florijnen. Of er op het
eind van de veertiende eeuw ook lectoraatsstudenten naar Bologna gingen met
dezelfde toelage is niet bekend. In de vijftiende eeuw blijken de taxae veel lager,
maar de lectoraatsstudenten blijven toch meer ontvangen dan de anderen. Aan
een alleenstaand bericht uit 1530: 'Voor elke student in Schotland één florijn'53,
mogen we misschien, gelet op een meermalen te signaleren dalende tendens bij
allerlei posten van de provinciale begroting, wat algemener geldigheid geven en
50

Al deze gegevens zijn te vinden onder de genoemde jaren in FAC 47a en FAC 6.
De aanvankelijke 40 grossi voor deze studenten zijn ± 3 flor.
52
Zie hoofdstuk V.
" FAC 47b, fol. 120r.
51
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zo veronderstellen, dat dit het gewone vestiarium voor niet-lectoraatsstudenten
buiten de provincie was met uitzondering wellicht van de taxae voor studenten
te Parijs.
Volgens Milendunck ontvingen, zoals reeds gezegd, ook de studenten binnen
de provincie hun vestiarium, echter niet uit de provinciale kas maar van hun
convent, evenals de andere conventuales54. Over de grootte van hun studietoelage is niets bekend.
Bij de hervormingsmaatregelen van 1564 werden voor de hele orde de vestiaria
in geld afgeschaft. Voortaan mochten daarvoor alleen nog maar lappen stof of
kledingstukken verstrekt worden; ieder moest voedsel en kleding ontvangen en
daarmee tevreden zijn5S. Omdat bij de vestiaria vanouds andere onkosten ten
bate van de studie waren inbegrepen, is het niet waarschijnlijk, dat hiermee alle
geldelijke uitkering aan de docenten en studenten werden ingetrokken.
CONTRIBUTIE AAN DE STUDIA

Een belangrijke kwestie bij het onderzoek van de financiële regeling der studie
is de vraag, welke financiële vergoeding een studiehuis ontving voor het verblijf
van een van elders komende student. De voorhanden gegevens maken slechts
een zeer beperkt antwoord mogelijk. Aangezien de situatie bij enkele studia
generalia duidelijker is dan bij de gewone studiehuizen, kan men het beste bij
de eerste beginnen. Om ook hier de situatie duidelijker voor ogen te krijgen
herinnere men zich goed, wat in hoofdstuk V over de studia generalia, vooral
over Parijs, gezegd is. Voor de studenten, die een provincie verplicht of vrijwillig naar het studium generale theologicum te Parijs zond, moest steeds op
gemene kosten van de provincie een vaste bijdrage aan het studium betaald
worden. Uit de tijd, dat de studenten van dit theologicum gezamelijk buiten
het klooster in een gehuurd huis in de universiteitswijk woonden, is de contributie voor huur en levensonderhoud niet bekend 56 . Toen het studium generale
theologicum sedert 1321/24 in het klooster aan de Place Maubert gevestigd was,
bedroeg de contributie volgens de constituties van 1324 150 grossi, vanaf 1345
15 floreni en later, ongeveer vanaf 1420, 12 floreni57.
54

FAC47a, fol. 81 ν.
ACG, I 467: gen. kap. 1564: 'Pro vestiariis Fratrum non dentur pecuniae sed panni, vel
alia quibus indui possunt; neque fraudibus circumveniantur; debent enim victum et vestitum
habere et illis esse contenti'.
56
Const. 1281, in AOC, XV 213 : ze ontvingen van de provincie als studietaxa ieder tien librae
parisiensium 'praeter libros et vestes et local iones hospicii et alia omnia communia'.
51
Zie tabel II, p. 225. De constituties van 1369 bezitten we in een handschrift van Lunel, da
terend uit het begin van de vijftiende eeuw. Bij de contributie van 15 floreni staat in margine
geschreven: 'Nunc ordinatum est quod solvatur XII libros turonenses vel XII ducati' (Const.
1369, 72), hetgeen gelijk staat met 12 floreni.
55
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Zo aanvankelijk een provinciaal het verplichte aantal studenten niet stuurde uit
nalatigheid of wegens gebrek aan studenten, dan moest hij volgens de constituties van 1294 toch vijf pond Tournoois betalen voor de aankoop van een
nieuw studiehuis te Parijs 58 en volgens de constituties van 1324 het volledige
bedrag overmaken, dat hij anders voor zijn verplicht aantal studenten aan het
Parijse studium moest uitkeren, dus meestal twee maal 150 grossi 59 . Vanaf 1321
mocht de provincie Francia drie studenten 60 , vanaf 1324 Nederduitsland, Narbonne, Aquitanië en Engeland ieder één student zonder contributie te Parijs
laten studeren 61 . Sedert 1357 bezat alleen de provincie Francia dit privilege nog
voor één student 62 .
Verder mochten alleen de magister regens, de baccalaureus praesentatus, de
baccalaureus actu legens en de biblicus actu legens van 1324 tot 1330 daar zonder
contributie verblijven63. Na 1330 was dit privilege beperkt tot de magister actu
regens en de baccalaureus actu legens sententias64. Deze laatste regeling bleef
geldig gedurende de rest van de Middeleeuwen. De constituties van 1294 zorgden ook voor vijf studia generalia philosophica: één in Engeland, één in het
klooster van Parijs (het theologicum was elders gevestigd), verder nog te Toulouse, te Montpellier en één in de Nederduitse provincie. Nederduitsland zou
twee studenten sturen naar het philosophicum van Parijs en mocht er eventueel
ook twee sturen naar Toulouse en Engeland. De contributie, die per persoon
aan het philosophicum generale betaald moest worden, wordt niet genoemd of
heel misschien maar terloops, wanneer gezegd wordt, dat de provincies, als zij
anders dan op voornoemde wijze meer dan twee studenten naar die studia wilden sturen, voor iedere student vijf pond Tournoois moesten betalen 65 . Waarse

Const. 1294, in AOC, XVIII 136: 'Si autem contingat quod aliquis predictorum priorum
provintialium ad predictum studium theologycum scolarem seu scolares non miserit, sive
propter negligentiam sive propter Scolaris carentiam XV libras turonensium pro empcione
novi loci Parisius mittere teneatur, sub pena inobedicntibus infligenda'.
" Const. 1324, in MHC, 53-54: 'Et si contingat praedictas provincias studentes ad quos tenentur non mittere Parisius, omnino volumus et priori generali committimus exequendum,
quod contributionem taxatam mittant Parisius ac si proprie scolares ibi haberent vel tcnerent'.
M ACG, 121: gen. kap. 1321.
61
Const. 1324, in MHC, 54.
62
Const. 1357, 77: 'Cum studentes dictae provinciae (— Franciaé), pro sermonibus fiendis per
villam Parisiensem et in confinio, caeteris studentibus plus laborent.' Cf. Const. 1369, 72. Sedert 1411 mocht ook de provincie van Toulouse een student zonder contributie naar Parijs
sturen, 'cum Provincia praedicta plures sustineat Gradúalos et studentes diversarum Provinciarum' (ЛСС, I 144: gen. kap. 1411).
63
Const. 1324, in MHC, 54.
64
MHC, 118: gen. kap. 1330; Const. 1357, 76-77; Const. 1369, 72; Const. 146211499, Rubrica
Х Ш, Caput XVIII η. 1 ; Const. 1524, Pars I, Caput XVIII n. 1.
65
Const. 1294, in AOC, XVIII 135: 'Et si que provintie prêter modum prescriptum plures
quam duos scolares ad dicta studia transmitiere voluermt quinqué libras turonensium mittant
illi dormii pro unoquoque'.
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schijnlijk echter was het sturen van de eerste twee studenten naar deze studia
gratis. We komen hierop aanstonds terug. De volgende ons bekende uitgave
van de constituties, te weten die van 1324, maakt bij de opsomming van de
studia generalia geen onderscheid meer tussen philosophica en theologica, maar
noemt kortweg acht plaatsen waar ze gevestigd zullen zijn66. Anders dan bij
de overige studia generalia blijft in deze en volgende uitgaven van de constituties de contributie voor het studium generale van Parijs steeds nauwkeurig vastgesteld met allerlei aanvullende bepalingen over tijd en wijze van betaling en
over korting of bijbetaling bij korter of langer verblijf dan het normale studiejaar 67 . De vaste bedragen per studiejaar kan men hierboven aflezen in tabel II.
Over de hoogte van de contributie aan de andere studia generalia wordt in de
constituties na die van 1294 niets gezegd. Dit zou kunnen betekenen, dat de
provincie, die een studium generale te onderhouden had, zelf de studentencontributie kon bepalen. Wanneer men echter een aantal teksten over het sturen
van studenten naar de studia generalia uit de verschillende uitgaven van de
constituties bij elkaar plaatst en in verband met elkaar leest, ontkomt men niet
aan de stellige indruk, dat elke provincie aanvankelijk naar twee of drie, vanaf
1324 echter naar elk studium generale met uitzondering van het studium generale
theologicum van Parijs twee studenten kon sturen zonder een bijdrage te hoeven
betalen aan het betrokken studium. De studia generalia lagen in de grootste
provincies met de meeste studenten; de last van de verleende gastvrijheid zou
voor die provincies vergoed kunnen worden, doordat men zelf ook gratis naar
elders studenten kon sturen, terwijl het klooster, dat het studium generale herbergde, zelf vrijgesteld kon worden van zijn aandeel in de provinciale belasting
propter onus studii6B. De uitwisseling der studenten zou zo ten zeerste bevorderd
worden.
Om in deze voor de organisatie van de studie toch niet onbelangrijke kwestie
zo goed mogelijk te kunnen onderscheiden en te oordelen moeten we de teksten, die het bestaan van een dergelijke praktijk aannemelijk maken, in hun
originele redactie laten spreken. Constituties 1281: '...quod quelibet provincia
de duobus scolaribus ad minus ad studia communiter assignata, secundum habilitatem eorundem, in diversis scienciis mittere teneantur. Ita quod qui fuerint
ad lectorizandum habiles in theologica facúltate parisius transmittantur' 69 .
Hierbij geen opgave van contributie voor deze studia; alleen voor het theolo« Const. 1324, in MHC, 53.
67
Deze zeer uitvoerige details zijn hier niet te geven. Men kan ze vinden in Const. 1324, in
MHC, 53-56; Const. 1357, 79-81; Const. 1369, 74-76; Const. 146211499, Rubrica XVIII, Caput Х Ш η. 2; Const. 1524, Pars I, Caput Х Ш n. 2.
69
Const. 1324, in MHC, 61-62; zie hierboven p. 213.
69
Const. 1281, in AOC, XV 212.
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gicum van Parijs worden de locationes hospicii in het algemeen genoemd. Constituties 1294: na de aanwijzing van vijf studia generalia voor logica en filosofie
en de vaststelling, welke provincie naar dit of dat studium twee studenten mag
of moet sturen, waarbij geen contributie wordt aangegeven, volgt even verder
in de tekst nog: 'Et si que provintie prêter modum prescriptum plures quam
duos scolares ad dieta studia tramsmittere voluerint quinqué libras turonensium
mittant illi domui pro unoquoque' 70 . Constituties 1324: 'Item statuimus quod
quaelibet provincia ordinis possit mittere duos studentes ad quodlibet studium
generale et ad Angliam dempto studio Parysiensi'71. Naar het studium van Parijs moesten niet alleen de meeste provincies een of twee studenten sturen, maar
ook met een verplichte contributie van 150 grossi voor ieder en wel op gemene
kosten. Verder bepalen deze constituties nog: 'Ceterum quaelibet provincia ad
dictum conventum parisiensem mittat per contributionem quotquot voluerit
studentes sive bachalarios sive alios, et contribuât pro quolibet sic misso annuatim dicto conventui centum quinquaginta grosses antiques...' 7 2 , hetgeen
ook in latere constituties te vinden is, zij het met andere taxae. Constituties
1357: 'Item ordinamus quod quelibet provincia possit mittere duos studentes
ad quodlibet studium generale, eciam Parisius ad sumptus communes suarum
provinciarum vel ad proprios sumptus' 73 . Dat het zinsdeel 'ad sumptus communes suarum provinciarum vel ad proprios sumptus' alleen op Parijs betrekking heeft, blijkt uit de redactie van deze hele passage in de volgende uitgave
van de constituties 74 . Constituties 1369: 'Item ordinamus quod quelibet provincia possit mittere duos studentes ad quodlibet studium generale, eciam Parisios
sed ibi solum ad sumptus communes suarum provinciarum vel ad proprios
sumptus' 75 . Buiten Parijs moet het dus zonder contributie gekund hebben.
Constituties 1462/1499: alsmede Constituties 1524: 'Insuper ordinamus quod
quelibet provincia possit mittere duos studentes ad quodlibet studium generaIe' 76 zonder ergens gewag te maken van contributie, behalve dan weer voor
Parijs: 'Ceterum qualibet provincia poterit quotquot idóneos studentes voluerit

•^ Const. ¡294, in AOC, XVIII 135. Voor het theologicum generale van Parijs gold een minimumaantal studenten met verplichte contributie; zie hierboven p. 139-141 en 225.
71

Const. 1324, in MHC, 56.
Ibid., 54.
73
Const. 1357, 66.
74
Het sturen op genoemde kosten naar Parijs moet hier wel staan tegenover de mogelijkheid
van het gratis sturen naar de andere studia generalia en niet tegenover het sturen naar Parijs
op kosten van het convent. De conventen mochten namelijk noch naar Parijs, noch naar de
andere studia generalia buiten de provincie op eigen gezag, dus ook op eigen kosten, studenten
sturen; zie hierboven p. 38 en 111.
75
Const. 1369, 63.
76
Const. 146211499, Rubrica XV, Caput XV η. 2; Const. 1524, Pars I, Cap. XV n. 2.
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parisius destinare cum contributione' 7 7 , waarbij verderop de studentencontributie voor Parijs op twaalf florijnen wordt vastgesteld 78 . Al deze teksten samen
met wat ze zeggen en ook niet zeggen, maar vooral de teksten van 1294 en 1369,
laten praktisch geen andere conclusie over dan dat men, behalve naar Parijs 79 ,
naar de studia generalia twee studenten kon sturen zonder contributie. Toch
moet deze conclusie slechts met reserve aanvaard worden. Men kan zich moei
lijk voorstellen, dat een studiehuis de last van huisvesting en verzorging van
een flink aantal studenten uit andere provincies zonder betaling kon dragen, al
was er dan ook vrijstelling van de provinciale taxatio. In de acta van de Neder
duitse en andere provincies worden wel nooit studentencontributies ten behoeve
van studenten aan de studia generalia buiten de provincie, met uitzondering van
Parijs, toegekend of bij de begroting verantwoord, maar dit gebeurt evenmin
als er meer dan twee naar een of ander studium generale gestuurd worden of
als er studenten gezonden worden naar studiehuizen buiten de provincie, die
geen studia generalia zijn. Ook blijkt later, naar we aanstonds zullen zien, aan
verschillende studia generalia, zonder dat de constituties van enige verandering
in dezen gewag maken, een contributieregeling te gelden, welke zo te zien weinig
of geen ruimte laat voor het gratis sturen van twee studenten. Niet alleen wordt
dan te Bologna van elke student contributie gevraagd, hetgeen niet verwonder
lijk is, omdat het Bolognese studium dan ten gevolge van het Westers Schisma
volledig in de rechten van het Parijse studium generale getreden is, maar ook
te Pavia in de Lombardijse provincie blijken in 1396 juist de studenten van bui
ten de provincie voor hun studieverblijf aldaar te moeten betalen 6 0 . Of is dit
nu juist een uitzondering, omdat het generaal kapittel deze contributie vast
stelt, hetgeen we bij de studia generalia behalve voor Parijs immers steeds mis
sen? Als er in 1532 te Keulen inderdaad studentes sine taxa (bedoeld is de taxa
voor het huis) aanwezig blijken te zijn, zijn dat juist de studenten met de minste
voorrechten en de meeste plichten ten aanzien van het koorbezoek 81 , hetgeen
men voor de beste studenten van andere provincies moeilijk kan aannemen. Er
is zelfs een algemene bepaling van de Nederduitse provincie uit 1537, dat de
prioren en regentes der studiehuizen van de provincie niet verplicht waren stu
denten naar hun studium gezonden op te nemen, tenzij hun prior of een ander
vertrouwd persoon borg bleef voor hun contributie; ze waren zelfs niet ver
plicht Karmelieten van elders of van een andere provincie te houden, tenzij

" In eisdem locis, n. 3 aan het einde.
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In eisdem locis, Rubrica XVIII, Caput XVIII η. 1.
Het studium generale voorfilosofiete Parijs in de jaren 1294-1324 schijnt wel onder deze
regeling gevallen te zijn; zie p. 140, 225 en 230-232.
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Zie verderop in dit hoofdstuk.
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Zie bijlage III p. 347-348.
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deze de contributie van het halve jaar betaalden, voordat dit verstreken was,
zoals dat te Parijs gebeurde, en financiële geloofsbrieven meebrachten met het
zegel van hun prior of van hun convent82. Het generaal kapittel van 1548 benadrukte, dat de prioren verplicht waren de studenten, ook van andere provincies, op te nemen als ze met de gebruikelijke taxa kwamen 83 . Toch hoeven ook
de laatste twee bepalingen niet per se een aparte regeling voor de studia generaba uit te sluiten, omdat ze allereerst bedoeld kunnen zijn voor de studia provincialia. Alle aangevoerde bezwaren dwingen ons echter wel de in de teksten
van de constituties zo voor de hand liggende conclusie slechts met de nodige
reserve te aanvaarden. Ook in de gevallen, dat er zeker betaald moest worden,
is de grootte van de contributie en de wijze van betalen ons meestal onbekend.
We kennen evenwel, afgezien van de Panjse regeling, enkele voorschriften van
generale en provinciale kapittels aangaande de grootte van de studentencontributie voor sommige studia.
Toen in 1381 als gevolg van het Westers Schisma en de scheuring in de orde het
studium generale van Bologna werd opengesteld voor de studie in het lectoraat
met dezelfde privileges als het Parijse studium en de Parijse lectoren genoten,
werd de contributie voor de theologiestudenten aldaar vastgesteld op acht ducaten, waarbij ze met het gewone leven in het klooster genoegen moesten nemen 84 . In 1396 schreef het generaaal kapittel van Piacenza voor, dat in het
studium generale van Pavia in de provincie Lombardije de biblicus aan de universiteit aldaar alsmede een baccalaureus formatus maar niet actu legens, jaarlijks aan het klooster van Pavia acht florijnen moesten betalen, elke student in
de theologie eveneens acht florijnen en elke student in de artes en filosofie vier
florijnen; uitgezonderd waren alle studenten in dat convent uit de provincie
Lombardije es . De spaarzame gegevens welke we van het studium generale van

82
FAC 47b, fol. 156r: prov. kap. 1357. 'Item ordinamus quod Priores sive Regentes studiorum provinciae non tcneantur reciperc studentes missos ad ipsorum studium, msi prior illius
conventus, aut alius fide dignus respondeat pro illorum taxa Et quod etiam non tcneantur
recipere exteros sive fratres alicnae provinciae, msi prius solvermi taxam mcdij anni antequam
cedat. siculi fit Pansijs, ferantque secum litteras fidei... sub sigillo sui prions aut conventus'.
83
FAC 47b, fol. 229T. gen. кар. 1548 'Item tcneantur priores suscipere studentes, etiam aliarum provinciarum sub taxa consueta'.
84
ACG, I 88: gen. кар. 1381: 'Item statuerunt, quod Studentes nostri in Studio Bononiensi
m Theologica facúltate stantes, per tres annos Lectores sint; et eisdem gratijs et pnvilegijs
quibus Lectores Parisienses utantur; et quod tales Conventui Bonomensi pro contnbutione
octo Ducatos solvant et sic de vita Conventuali sint contenti: Similiter et de Lectonbus ibidem ad legendum ordinatis'.
85
ACG, I 118. gen. кар. 1396: 'In primis ordmaverunt, quod quilibet Biblicus electus pro
forma ad legendum in Universitate Papiensi contribuât Conventui Papiensi annuatim fl. VIII.
Item quilibet Bacchalanus actu non legens formatus annuatim fl. Vili. Item quilibet studens
in Theologia annuatim solvat eidem Conventui fl. Vili. Item quilibet Studens m Artibus et
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Keulen nog hebben, alhoewel uit later tijd, blijken van de contributies aan de
zo juist genoemde twee studia niet veel af te wijken. Een algemene bepaling
over de studentenbijdrage voor het Keulse convent zonder exacte cijfers hebben we uit 1483. Na de hervorming van het Keulse klooster in 1479 draagt het
provinciaal kapittel van 1483 uit bezorgdheid, dat het convent onder een groot
aantal studenten al te zeer zal lijden, alsook opdat dit voor de provincie zo
belangrijke studiehuis niet uiteen zal vallen, aan de provinciaal en aan de magister regens en de prior te Keulen op om met inzicht en redelijkheid de studenten die met voldoende contributie zullen komen, op te nemen en voor hun verblijf en voortgang der studie zorg te dragen 86 . We weten echter niet of deze
regeling, in tegenstelling tot die voor Pavia in 1396, gelijkelijk gold voor studenten van binnen en van buiten de provincie. In elk geval moet deze regeling allereerst bedoeld zijn geweest voor de studenten van binnen de provincie, want vier
jaar later, in 1487, volgt na de jaarlijkse aanwijzing van de studenten voor
Keulen in de acta van de provincie de bepaling, dat alle studentes non sacerdotes, aangewezen voor Keulen, het klooster jaarlijks minstens zes Rijnse guldens
moeten betalen 87 . Bij een zeer uitvoerige regeling van het koorbezoek en het
bijwonen der andere kerkelijke plechtigheden voor de van elders komende studenten te Keulen, welke dateert uit 1532, worden de studenten in verband met
hun religieuze en financiële verplichtingen onderscheiden in drie groepen: cum
plena taxa, cum media taxa en sine taxa. In de eerste groep betalen de sacerdotes een contributie van acht goudguldens en de luvenes tien goudguldens.
Deze studenten ontvangen acht kaarsen per week voor licht bij hun studie in
de donkere uren. In de tweede groep is de contributie voor de sacerdotes vier
en voor de tuvenes vijf gulden. Zij ontvangen elke week vier kaarsen. De overige
studenten betalen geen contributie 88 . Wie het meest betaalt, geniet de meeste
vrijstellingen en voorrechten 89 . We weten jammer genoeg niet, wie uitmaakte

Philosophia. . fl. III. Eximuntur tarnen ab his solutionibus Biblici, Bacchalani et Studentes
Prov.ae Lombardiae dicti Conventus'.
" FAC 47a, fol. 450r. prov. kap 1483: 'Item ne conventus Coloniensis propter Reformationem novam, factam nimium in pluralitate studentium gravetur, ne etiam studium provinciae
omnino nccessanum dissolvatur, committitur Reverendis Magistris Nostns M. Provinciali,
M. Regenti Conventus Coloniensis, ut una cum venerabili priore ciusdem conventus, discrete
et tollerabilitcr fratres studentes superventuros cum competenti contributione suscipiant, atque eisdem pro habitudine et continuatione studn disponant.'
87
FAC 47a, fol. 465v. prov kap. 1487. 'Et volumus quod studentes promoti ad conventum
Coloniensem non sacerdotes contribuant conventui de quolibet anno ad minus sex florenos
Rhenenses'. De priesters blijken op verschillende plaatsen en in verschillende provincies minder te moeten betalen, omdat ze het convent van inwoning konden helpen door het celebreren
van heilige missen.
88
Zie bijlage III, vooral de nummers 13-15.
e
' Ibid., vooral de nummers 1-5.
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of men onder de eerste, tweede of derde catergorie viel, en welke norm daarbij
gehanteerd werd. Toen in 1550-1552 bij uitzondering een Augustijn als student in het studium generale van de Karmelieten in Keulen verbleef, betaalde
hij als pensionkosten evenals de Karmelstudenten twintig daalder 90 . Aan het
studium generale te Wenen in de Opperduitse provincie waren de taxae ongeveer even hoog als aan het Keulse studium. Krachtens voorschrift van het
provinciaal kapittel van 1517 te Neurenberg moesten elf conventen, onder welke
het klooster van Wenen zelf, op eigen kosten jaarlijks minstens één student met
een contributie van tien Rijnse guldens naar het Weense studium zenden. Als
ze geen student zonden ('quod absit'), moesten ze toch 10 gulden betalen. De
overige, armere conventen moesten eveneens minstens één student sturen voor
4 gulden, als dat tenminste geschikt kon 91 . Een dergelijke maatregel stelde de
Nederduitse provincie in 1528 met betrekking tot het studium generale van
Keulen verplicht voor al haar conventen zonder onderscheid, waarbij echter
niets gezegd werd over de hoogte van de contributie 92 . Driejaar later werd toegevoegd, dat wanneer een klooster geen eigen student te Keulen had, het de
contributie moest geven aan een student van een ander klooster overeenkomstig
de beschikking van de provinciaal93.
Over de grootte van de contributie, die aan de andere studiehuizen in Nederduitsland betaald moest worden, zijn vóór het midden van de zestiende eeuw
geen exacte cijfers bekend, wel enkele algemeen gehouden bepalingen. Vooreerst twee uit 1470. Bij de een wordt vastgesteld, dat de hervormde conventen
hun studenten naar het studium in het klooster van Brussel kunnen sturen met
een gematigde onderhoudsbijdrage voor genoemd klooster 94 , en bij de andere
wordt gezegd, dat studenten uit hervormde conventen naar het college aan de
universiteit van Leuven gezonden kunnen worden (hier eveneens door de conventen zelf) met de toevoeging: op kosten van hun convent of van hun vrien90

A. PosriNA, Der Karmelit Eberhard Billick, Freiburg i.B. 1901, 197 n. 101 en 207 n. 140.
A. DECKERT, Die Oberdeutsche Provinz der Karmeliten nach den Akten ihrer Kapitel von
1421 bis 1529, Rom 1961, 327.
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FAC 47b, fol. 1 lOr : рго . кар. 1528 : 'Item ordinamus ut quilibet prior mittere habeat unum
studentem ad universitatem Coloniensem, nisi per R. M. provincialem specialiter desuper
fuerit dispensatum'.
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FAC 47b, fol. 455r: рго . кар. 1531 : 'Item ordinamus quod quilibet conventus manuteneat
unum studentem Coloniae, et Conventus Coloniensis teneatur tenere saltern triginta studentes
sacerdotes et decern iuvenes promotos per capitulum vel M. provincialem, exceptis eorum conventualibus. Et is aliquis conventus studentem proprium non habuerit, teneatur dare portionem studenti alterius conventus, ubi essent plures, cui R. M. provincialis iudicabit esse dandam, et mittantur quattuor parisios indelate'. Het generaal kapittel van 1532 breidde de maat
regel uit tot de hele orde : elk convent moest op eigen kosten een student sturen naar een of
ander studium generale (ACG, I 393).
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FAC 47a, fol. 401r: prov. kap. 1470: 'Et reformati conventus poterunt mittere fratres, quos
optaverint mittendos cum moderamine tarnen sustinentiae conventus praefati'.
91

236

den 95 . Dan is er nog de boven reeds vermelde algemene bepaling van 1537, die
chronologisch op deze plaats thuishoort, dat men niet verplicht was studenten,
die geen taxa meebrachten, zonder borg te aanvaarden of te houden als ze niet
vóór het verstrijken van het eerste halfjaar de halve contributie betaalden 96 .
Toen in 1565 de studia van Trier en Mainz gerestaureerd werden, werd de prioren van die kloosters op het hart gedrukt, dat ze de hun toegestuurde studenten
welwillend zouden opnemen en verzorgen, de priesters voor 12 Karolijnse guldens, de niet-priesters voor 18 Karolijnse guldens 97 .
STUDIE OP EIGEN KOSTEN

Wanneer men van het provinciaal kapittel geen opdracht kreeg om aan een
studium binnen of buiten de provincie te gaan studeren of door de plaatselijke
overheid niet voor uitgebreider studie dan gewoonlijk aangewezen werd, dan
was het toch mogelijk, mits met goedkeuring van het provinciaal kapittel of
soms van de provinciaal, zich onder de studenten een plaats te verwerven bij
voorkeur aan de beste studia, als men zelf van familie of vrienden het benodigde geld wist bijeen te krijgen. Men kon zo zelfs bij voldoende geschiktheid
voor de theologische studie en met schriftelijk verlof van de generaal of het
generaal kapittel aan het studium generale van Parijs gaan studeren. Deze mogelijkheid is al te vinden in de constituties van 1281, een aanwijzing te meer,
dat de studie zich toen al behoorlijk ingeburgerd had 98 . Studenten, die zo op
eigen gelegenheid en kosten, maar mét het nodige verlof gingen studeren, noemde men soms scolares of studentes de gratia ". Dat van deze regeling in ruime
mate gebruik gemaakt zal zijn, laat zich raden, als men bedenkt, hoezeer velen
op de studie en vooral op de daaraan verbonden voordelen (privileges, kans
op promotie) gebrand waren, terwijl de vóór-Trentse bepalingen inzake de
armoede hun hier enige mogelijkheden lieten en de financiële toestand in
de provincie en in de verschillende kloosters soms weinig rooskleurig was.
Bij de studentenlijsten der provinciale kapittels kunnen we niet zien, of we te
doen hebben met een gewoon aangewezen student of met een studens de gratia,
95
FAC 47a, fol. 402v: prov. kap. 1470: 'Et possunt fratres ad studium apti ad praefatum
ordinari collegium de conventibus reformatis provinciae, cum subsidio tarnen suorum conventuum, vel amicorum eorundem'. Idem in 1471 (ibid., fol. 404v).
96
Zie hierboven noot 86.
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FAC 47b, fol. 685r: prov. кар. 1565.
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Const. 1281, in AOC, XV 212-213: 'Si qui vero ad proficiendum in theologia competenter
ydonei ab amicis suis provisionem subscriptam sufficienter poterunt optinere, liceat eos de
suorum priorum provincialium beneplacito et assensu per suas litteras special iter et expresse
habitas et capituli (?) vel prioris generalis super premissis habita licentia speciali, ad studium
parisiense accedere'. Sedert de constituties van 1294 (AOC, Х Ш 137) was verlof van de pro
vinciaal voldoende.
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verondersteld al, dat de laatste steeds in deze lijsten opgenomen werd (waarschijnlijk meestal niet). In een periode van enkele decennia echter in de eerste
helft van de vijftiende eeuw vinden we in de provinciale acta vele malen de
clausule in expensis proprijs. We treffen hier een eigenaardige mengeling aan
van zelf-financiering met de gewone bekostiging der studie door provincie of
klooster. Dikwijls immers wordt de clausule beperkt tot één of twee jaren. Hier
volgen enkele gevarieerde voorbeelden uit de acta van de provinciale kapittels
in die tijd.
1422: 'Ttem studentes in Anglia per triennium Gobelinus Ducijskoven: Albertus
de Burscheidt: Henricus de Marienaw: Wilhelmus de Treveris: et stabunt omnes pro primo anno in expensis proprijs'.
1424: 'Bononiae studens Theologiae pro simplici forma F. Albertus de Gusten
et pro tribus annis stabit ibidem pro forma lectoratus in expensis proprijs'. In
1428 werden studenten aangewezen o.a. voor Toulouse, Avignon en Engeland.
Bij alle drie groepen de aantekening: 'in expensis proprijs pro primo anno'.
1434: 'Item ibidem ( = Wenen) pro forma lectoratus per tres annos Godfridus
de Pomerio et stabit per 2 annos in expensis proprijs' 100 .
Zoals uit deze en andere gevallen blijkt, moesten veel studenten in deze tijd
minstens het eerste jaar zelf hun studie betalen. Het zijn steeds studenten buiten
de provincie, vooral studenten in Engeland, voor wie wij in de provinciale acta
een dergelijke financiële clausule aantreffen. Men krijgt evenwel de indruk, dat
het hier niet om echte studentes de gratia gaat, die louter op eigen verzoek aan
de studie begonnen. Daarvoor is hun aantal veel te groot. Dan had men verder
ook wel de normale consequentie kunnen trekken, dat de betrokken studenten
zelf helemaal voor hun studiekosten moesten zorgen. Waarschijnlijker is het,
dat in deze tijd van verval van de kloosterlijke armoede (het is nog vóór de
hervorming van Jan Soreth), waarbij de kloosters zelf dikwijls arm waren, maar
de afzonderlijke kloosterlingen soms over eigen middelen of over gegoede relaties konden beschikken, het provinciaal bestuur wel gedwongen was een beroep te doen op de 'beter gesitueerden' in de provincie om hun studie geheel
of gedeeltelijk zelf te bekostigen als voorwaarde voor hun verdere promotie bij
bestuur of onderwijs. Er steekt overigens voor ons nog veel onduidelijks in de
hierboven genoemde gang van zaken. Na 1450 zijn dergelijke aantekeningen uit
de provinciale acta verdwenen.
Studiebeurzen en stedelijke bijdragen
De soms moeilijk te dragen kosten van de studie zijn er ook oorzaak van geweest, dat in de late Middeleeuwen veel studiebeurzen gesticht werden. Het is
100
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een verschijnsel, dat we mettertijd allerwegen aantreffen. De oudste studiebeurs
aan de universiteit van Keulen is uit het jaar 1422101. De eerste studiebeurs in
de Nederduitse Karmelprovincie welke ons bekend is, dateert pas uit het midden van de vijftiende eeuw. In 1445 stichtte een zekere Maria Malaesyr, dochter van Nicolaus Malaesyr en Maria von der Schuren een beurs van twee denariën102, die later bestemd blijkt voor een student aan het Leuvense103 Karmelcollege. Voorlopig blijft dit, althans voor zover onze kennis reikt, een alleenstaand geval in de Nederduitse provincie. Misschien moest men eerst door de
beurzenpraktijk aan universiteiten en latijnse scholen beter vertrouwd worden
met een dergelijke instelling. Uit het laatste kwartaal van de vijftiende eeuw
zijn ons verschillende beurzen bekend. Opmerkelijk is echter, dat deze allemaal
betrekking hebben op studenten aan het college te Leuven. Van de vijf studenten, die in 1484 voor het college te Leuven worden aangewezen (de baccalaureus
ter plaatse niet meegerekend) genoten er drie een beurs : twee elk een beurs van
tien gulden uit een gift van Ridder Jacob liter Leyningen, zijn vrouw en hun
beider zoon Jan, de derde eveneens een beurs van tien gulden uit een gift van
de magister regens te Leuven, Aegidius Faber 104 . Deze magister Aegidius Faber
(De Smedt, f 1507), professor aan de universiteit van Leuven en praeses van
het Karmelitaans college aldaar, heeft zich voor de studie op financieel gebied
bijzonder verdienstelijk gemaakt. Hij wist namelijk van leken voor zijn college
zeven studiebeurzen te verkrijgen, o.a. bovengenoemde beurs van Maria Malaesyr uit 1445105. Deze beurs moet daarom oorspronkelijk een algemene, niet
Karmelitaanse beurs of misschien een vaste rente voor andere doeleinden zijn
geweest.
We moeten ons deze beurzen, zoals verderop uit de voorbeelden nog duidelijk
zal blijken, niet voorstellen als een gift ineens aan een bepaalde student voor
een bepaald studium, maar als een fundatie, waarbij met het stichtingskapitaal
een vaste jaarlijkse rente gekocht werd, die dan zou uitgekeerd worden ten
bate van een of andere student overeenkomstig de richtlijnen bij de stichting
vastgelegd. Zo'n beurs kon dan ook steeds van de ene op de andere student
overgaan, zolang de financiële basis behouden bleef. Er werden studiebeurzen
gesticht ten gunste van heel de provincie, te vergeven door het provinciaal bestuur, of ten gunste van een afzonderlijk klooster, te besteden voor de studie
van een der eigen conventsleden, die dan meestal ook door het convent zelf
101
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aangewezen mocht worden. Evenals in de vijftiende eeuw vinden we ook in het
begin van de zestiende vooreerst alleen nog maar beurzen voor studenten te
Leuven vermeld, later eveneens voor studenten om te Keulen, Edingen, Geldern
en aan andere studia van de provincie te gaan studeren. In 1531 werden vijf Leu
vense beurzen, namelijk een van de procincie, twee van het convent van Brussel,
een van het convent van Tienen en een van het klooster van Mechelen niet aan
studenten toegewezen, maar in opdracht van het provinciaal kapittel onder
voorzitterschap van de generaal zelf, Nicolaus Audet, voor de tijd van tien jaar
bestemd voor het studiehuis zelf, d.w.z. voor het gebouw en voor de aankoop
van nieuwe vaste renten ter vervanging van de te gelde gemaakte vaste renten,
welke reeds voor het gebouw besteed waren 1 0 6 . Deze reservering van vijf Leu
vense beurzen moet echter geen tien jaar stand gehouden hebben, want in 1537
zijn niet alleen vier beursstudenten in Leuven aanwezig, maar bovendien wordt
de beschikking over de Leuvense beurzen opgedragen aan de provinciaal en de
prior van Mechelen overeenkomstig de verordening van de generaal 1 0 7 ; deze
verordening is namelijk niet die reservering van 1531 (toen de generaal het pro
vinciaal kapittel had voorgezeten), omdat eveneens in 1539 te Leuven vier
beursstudenten waren, van wie er minstens drie kennelijk studeerden op de
oude gereserveerde beurzen, terwijl de overige beurzen welke vacant waren,
krachtens verordening van de generaal en het provinciaal definitorium werden
toegewezen aan studenten te Keulen 1 0 8 . De maatregelen van 1531 en 1539 laten
zien, hoe studiebeurzen het voorwerp konden worden van allerlei transacties.
Als in 1531 de termijn van Leuven, welke toebehoorde aan het klooster van
Tienen, van hogerhand aan het college van Leuven wordt toegewezen, ontvangt
het Tienense klooster daarvoor het recht om een student naar genoemd college
te sturen, die door de rector van het college voor de studie moet worden aan
genomen en die van hem zonder tegenspraak een kamer en voldoende levens
onderhoud moet verkrijgen, zoals de studenten van de hoogste taxa dat daar
hebben. Dit recht wordt vervolgens door het klooster van Tienen met goedkeu
ring van het provinciaal bestuur aan de provinciaal, Theodoricus van Gouda,
voor een zekere som gelds overgedragen. Theodoricus op zijn beurt draagt dit
recht over aan de toekomstige provinciaal van Nederduitsland, die er telkens
zal zijn, met dien verstande echter dat deze in de eerste plaats iemand van het
convent van Utrecht (het eigen klooster van Theodoricus) voor deze beurs moet
aanwijzen, als daar een geschikte kandidaat aanwezig is, anders iemand van
het convent van Schoonhoven ; zo noch daar, noch in de andere kloosters van
106
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Holland een geschikte persoon gevonden wordt, moet de provinciaal iemand
van de provincie aanwijzen uit welk klooster dan ook 109 .
Kort daarna zonderde Theodoricus van Gouda uit een jaarrente van 31 goudguldens, welke het klooster van Utrecht aan het studium van Keulen moest betalen, een studiebeurs van acht gulden per jaar af voor een student-priester uit
het klooster van Utrecht, zo daar een geschikte kandidaat was, of anders uit
Schoonhoven of een ander Hollands convent, om te Keulen te studeren ; verder
moest van die 31 gulden jaarlijks rond het feest van St. Augustinus acht gulden
besteed worden voor kleding en verwarming van arme studenten in het klooster
van Keulen, vijf en een halve gulden samen jaarlijks voor de viering van de
feesten van de vier kerkvaders, zes gulden jaarlijks voor de aanschaf van boeken voor de bibliotheek van Keulen en drie gulden voor het houden van zijn
jaargedachtenis na zijn dood 110 . In 1544 verkreeg het klooster van Utrecht,
dat door de verhuizing1 ' 1 in zeer kommervolle omstandigheden verkeerde, verlof
om genoemde studiebeurs van acht gulden, waarvoor het juist vanwege die armoede niemand beschikbaar kon stellen, aan te wenden voor eigen gebruik 112 .
Beurzen werden dus, zoals we nu gezien hebben, niet alleen gesticht door weldoeners buiten de orde, maar wellicht nog meer door sommige Karmelieten,
ambtshalve of persoonlijk. Verschillenden, die om wat voor reden dan ook,
over een klein kapitaaltje konden beschikken, zagen dit in de financiële en geestelijke crisistijd van het einde der Middeleeuwen gaarne besteed aan de opleiding van bekwame krachten. Armoede vormde in deze tijd, waarin de kloosters
met hun goederen in de dode hand zwaar belast werden, de grote handicap voor
de studie. Beurzen konden een onbelemmerde voortgang der studie van veelbelovende jonge mensen veilig stellen. Er zat echter ook nog een andere kant
aan deze zaak, die de grote opgang der studiebeurzen rond het midden van de
zestiende eeuw in een bijzonder daglicht plaatst. De grote promotor van studiebeurzen is namelijk provinciaal Eberhard Billick (1542-1557) geweest. Terwijl
de kloosters in grote armoede verkeerden in de woelige tijd van de opkomende
Reformatie zat Billick met het probleem de religieuzen van zijn provincie bijeen
te houden en persoonlijke misbruiken tegen de armoede tegen te gaan. Hij
schreef in 1549 hierover uitvoerig aan de generaal. Sommigen hadden zich door
10
' Frankfurt a. M., Stadtarchiv, Urkunden Rep. В 78a, Nr. 364a-c, drie originele oorkonden,
met zegels aan elkaar verbonden, gedateerd resp. 16 mei 1533, 9 april 1534 en nogmaals
9 april 1534.
110
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moesten eveneens voor hem bidden.
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hun diensten aan kloosters en parochiekerken geld verworven. Billick durfde
dit in die kritieke tijd niet te verbieden, bang dat ze anders naar de nuntius
zouden lopen en dat zo het geld en de mensen voor de orde geheel verloren
zouden gaan. Hij hoopte hen echter met overreding zover te brengen, dat ze
het geld zouden besteden voor de opleiding der studerenden, waarbij zij zelf
voor de rest van hun leven het vruchtgebruik mochten houden. Als er maar
eerst eens een goed voorbeeld gesteld werd ! Vandaar dat hij als eerste voor de
200 gulden, welke hij van de keizer ten geschenke gekregen had, een blijvende
jaarrente van 12 gulden had gekocht en hiervan zonder enig behoud van vruchtgebruik afstand had gedaan ten gunste van de provincie om steeds de opleiding
van één student te kunnen bekostigen113. Zijn voorbeeld, aldus nog steeds de
brief, was gevolgd door magister Petrus van Rees, die een rente van 25 gulden
had geschonken voor de opleiding van twee studenten. Daarna verschafte magister Petrus van Cusa een jaarrente van 9 gulden voor één student, vervolgens
baccalaureus Petrus Peun een census van 48 gulden voor de blijvende bekostiging van de studie van vier studenten. Baccalaureus Nicolaus Huward bezorgde
15 gulden jaarrente voor één student en lector Cornelius van Rode een rente
van 12 gulden eveneens bedoeld voor een student. De rentebrieven had de provinciaal voor de provincie in bezit genomen114. Verderop in zijn brief maakt
Billick nog melding van een studiebeurs van twaalf gulden, gesticht door lector
Joannes Doessburch, die zelf het vruchtgebruik hield overeenkomstig de richtlijnen van het kapittel van 154811S.
De studie bloeide zo weer op. Niet allen echter waren zo edelmoedig om van
elk vruchtgebruik af te zien. Hoe dan ook, de provincie was toch uiteindelijk
met dit geld gediend en de beleving van de gelofte van armoede werd, hoewel
niet ideaal, binnen de perken van de wet gehouden.
Een typisch voorbeeld in de situatie, die Billick in zijn brief aan de generaal
schetste, is de genoemde Petrus Peun van Gelre. Van 1525 tot 1544 verbleef hij
met verlof van zijn oversten buiten het klooster in dienst van verschillende kerken. In 1544 keerde hij, door provinciaal Billick daartoe overgehaald, naar het
113
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bij diens dood ten gevolge van de pest bijzonder ter opvoeding aanbevolen. De Billicks hadden
sedert lange tijd van elke generatie iemand in de orde van de Karmelieten gehad. Billick zou
graag hebben, dat zijn neef, als hij later Karmeliet wilde worden, deze beurs dan mocht behouden 'pro studio compiendo usque ad magisterium inclusive'. Zo hij geen Karmeliet wilde
worden of niet wilde studeren, zou de beurs mettertijd weer voor zijn oorspronkelijke bestemming worden aangewend (¡bid., 224-225).
114
Ibid., 192.
115
Ibid., 194.
242

klooster terug. Al het geld, dat hij buiten de orde verdiend had, stelde hij in
handen van de provinciaal en deed er afstand van ten bate van de studie en
de studenten in de provincie. Voor dit geld werd weldra een census verworven
van 48 gulden per jaar om blijvend te dienen voor het onderhoud van vier
studenten. Het vruchtgebruik werd hem echter voor zijn leven toegestaan! 116
De som door Petrus Peun aan de provinciaal afgedragen, moet een aanzienlijk
bedrag geweest zijn. Bij een gemiddelde rente van 6%, welke bij het kopen van
deze beurzen gebruikelijk blijkt te zijn geweest, moet het stichtingskapitaal ongeveer 900 gulden bedragen hebben. Peuns activiteit op het gebied van studiebeurzen was hiermee niet ten einde. Nadat hij in 1545 baccalaureus van de
Leuvense universiteit geworden was en in 1547 praesidens en vicegerens van het
Leuvense Karmelietencollege, besteedde hij opnieuw 200 gulden voor de aankoop van een beurs 117 . In 1550 stichtte hij zelfs een beurs van 5 Karolijnse guldens en 10 Brabantse stuivers als vaste rente voor de magister studentium te
Keulen, elk jaar aan de dan in functie zijnde magister studentium uit te keren
boven het vestiarium, dat hij al van de provincie kreeg, opdat hij des te nauwlettender toe zou zien op de beursstudenten, vooral op degenen, die studeerden
op beurzen door hem, Petrus Peun, gesticht ! Hij kocht deze 'toezichthoudersbeurs' van het klooster van Antwerpen en betaalde daarvoor in Brabants geld
91 gulden en 15 stuivers, dat door het Antwerpse klooster belegd werd in huizen aan de zuidkant van het Nieuwe Plein118. Eén van Peun's beurzen, vóór 1549
gesticht en 12 Karolijnse guldens groot, was bestemd voor de opleiding van twee
jongens uit de wereld ter opname in de orde. De prior van Geldern kon deze
beurs vergeven. In geval dat deze jongens geen Karmeliet meer wilden worden,
moesten zij het convent van Geldern vergoeden, hetgeen zij ontvangen hadden119.
Er is ook een beurs bekend ten bate van docerende magisters. Petrus van Rees,
sinds 1534 doctor van de Keulse universiteit en later opvolger van M. Eberhard
Billick als provinciaal, kocht in 1547 van het klooster van Antwerpen voor
400 gulden een jaarlijkse beurs van 25 gulden en 20 Brabantse stuivers, te betalen op het feest van St. Andreas of in de veertien dagen daarna. Hij mocht
zelf deze beurs beheren, het jaarlijkse vruchtgebruik ervan genieten en voor
eigen gebruik uitgeven zonder de nota proprietatis, mits hij het geld goed
besteedde en het niet buiten de orde vervreemdde en zolang hij onder de
gehoorzaamheid van zijn overste stond. Na zijn dood zou deze beurs besteed
worden voor twee arme magisters van goed gedrag en observante levenswandel,
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die lid van de orde waren en werkzaam aan een of andere universiteit, waar
de wetenschap bloeide120.
Van het provinciaal kapittel van 1552 stamt een instructief overzicht van de
verdeling van achttien beurzen in dat jaar 121 . Van deze achttien beurzen werden
er negen aan verschillende studenten toegekend (twee maal delen twee studenten één beurs), acht nog door de stichters in vruchtgebruik gehouden en één,
namelijk de beurs van het convent van Tienen, ingehouden door de provincie,
totdat het klooster een geschikte student zou voordragen. De lijst van 1552 is
zeker niet volledig, als er tenminste van de eenmaal gestichte beurzen, welke
wij van verschillende personen en plaatsen kennen, niet al te veel verloren zijn
gegaan. Enkele studiebeurzen welke niet op de lijst van 1552 vermeld staan en
hierboven nog niet zijn genoemd, zijn de volgende. Een reeds vroeg gestichte
beurs ten gunste van een lid van de Karmel te Schoonhoven voor een studie
in Keulen of Leuven, daterend van ± 1490 en afkomstig van Jan van Vianen,
conventualis van het klooster te Schoonhoven en een tijd lang prior te Trier 122 ;
een beurs voor een studie in de theologie te Keulen of Leuven ten bate van een
student uit het klooster van Schoonhoven of van Haarlem, in 1550 gesticht
door de prior van Schoonhoven Cornelius Miedo 123 ; verder een jaarlijkse rente
van één gulden, welke prior en convent van Brussel in 1546 aan provinciaal
Eberhard Billick verkopen ten bate van een arme student 124 . Er komen ook
in de tweede helft van de zestiende eeuw nog regelmatig studiebeurzen bij. De
meeste beurzen bedroegen in de zestiende eeuw 12 gulden per jaar; verder waren er van 1,6, 14, 15, 18 en zelfs van 24 gulden. Behalve de provincie zelf, die
verschillende beurzen te vergeven had, zijn rond het midden van de zestiende
eeuw in het bezit van een of meer beurzen de kloosters te Brussel, Antwerpen,
Edingen, Tienen, Mechelen, Schoonhoven, Haarlem, Utrecht, Geldern, Trier
en Arlon 125 . In 1565 werden alle beursstudenten door het provinciaal kapittel
eraan herinnerd, dat zij de stichters van de beurzen, in het bijzonder die van
hun eigen studiebeurs, in hun gebeden gedachtig zouden zijn: de priesters moesten dit doen bij elke heilige mis, de fraters door twee maal per week de zeven
boetepsalmen te bidden met de daarbij behorende litanie126.
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Behalve dat vele personen binnen en buiten de orde geld voor studiebeurzen
geschonken hebben, hebben ook steden dikwijls bijgedragen in de grote onkosten, die aan een universitaire studie, vooral aan een promotie tot magister in
de theologie, verbonden waren. Niet alleen de strikt universitaire kosten waren
hoog, maar ook de feesten en tractaties, die noodzakelijk met een promotie gepaard gingen, brachten grote uitgaven met zich mee. We hebben al eerder in
dit hoofdstuk gezien, dat bij een promotie een extra grote subsidie uit de provinciale geldmiddelen verstrekt werd. Het is echter niet zeker of deze subsidie
voor iedere promovendus steeds op tijd beschikbaar was of groot genoeg om
alle noodzakelijke uitgaven te bestrijden.
In 1529 promoveerden Gerardus Hancke, Karmeliet uit Geeraardsbergen, en
Nicolaus Theodorici, Karmeliet uit Arlon, allebei licentiati van de Keulse universiteit, na verkregen verlof van deze universiteit en van paus Clemens VII met
dispensatie in hun universitaire eed, aan de universiteit van Trier, omdat zij
niet in staat waren het magisterium te Keulen te behalen wegens de buitensporig hoge uitgaven, die daar bij dergelijke promoties gebruikelijk waren127.
In de stadsrekeningen van verschillende, vooral Zuid-Nederlandse steden vinden we meermalen uitgaven vermeld als tegemoetkoming in de promotiekosten
van sommige Karmelieten of als feestgeschenk bij gelegenheid van een promotieplechtigheid. Zo kreeg Herman van Neuss, provinciaal van de Nederduitse
provincie, die in 1376 te Parijs gepromoveerd was, een promotiegeschenk van
de stad Mechelen: 'Item de provinciael van ons Vrouwen bruederen omme dat
hi nuwelinghen ghemagistreert was in théologien ghepresenteert ut supra 1 cruke wijns hielt viij ghelten wijns' 128 . De stad Mechelen verleende ook enkele
malen direct geldelijke steun, b.v. in 1476: 'Item ghegeven Mr. Jan van Cattedycke Carmelyt te hulpe van zynder acten, doen hy doctor wart in théologien
te Lovene xxxvj pond gr.' 129 ; in 1486: 'Item gegeven meester Adam van der
Gammen Carmelyt by overdraghen van de Gameren, doen hy te Loven gedoctoriseert wert vij & χ st, viij in mey' l 3 0 . Ook bij een studie, die niet onmiddellijk
met een universitaire promotie te maken had, was Mechelen bereid in de on
kosten bij te dragen, b.v. in 1503 voor de Karmeliet Jordanus van den Dycke,
131
die in 1502 voor twee jaar naar het studium generale van Parijs gezonden was :
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voer, een gratuete ende tot hulpe van sinen costen in der scolen tot Parijs,
xxiij May xvc drie, iij 1b.' 1 3 2 . De stad Geldern schonk de Karmeliet Walter Stay,
destijds magister regens en pastoor ter plaatse en in 1502 te Keulen gepromo
veerd in de theologie, na zijn promotie een toelage: 'Item onsen pastoir, meister
Wolter, doe hy doctor worden was, tot sinen kost und staet doir ontheit des
raitz geschinckt vyff Utersche gulden ind eynen Haerns gulden' 1 3 3 . In de stads
rekeningen van Leuven staan uitgaven genoteerd direct ten behoeve van de
feestelijkheden bij een promotie van een Karmeliet. Bij zo'n gelegenheid moet
de wijn op verschillende plaatsen in de stad rijkelijk gevloeid hebben, zoals bij
de promotie van Hubert Robyns uit Diest, conventualis van het klooster van
Edingen, in 1453 : 'Meester Hubeert Robyns, onsen vrouwen brueder, die doctoer wiert vj february lij ( = 1453 nieuwe stijl) jn sacra theologia, geschinct ten
eeren van synder feesten, te Roelofs xv. stopen rinswyn ende viij. stopen beianen; den stope xv. plecken, valent xxviij stuuuers ix. deniers; jnden Yngel vij.
stopen beianen; den stope xviij plecken, valent χ. stuuuers vj. deniers, valent
xxxix. stuuuers iij. deniers; maken viij. gulden xxxix. pleck' 1 3 4 . Met een hoger
bedrag maar kortere formulering staan in de Leuvense stadsrekeningen van
1476 de uitgaven vermeld voor de promotie van Jan van Cattendyke, dezelfde
die hierboven al genoemd is bij een promotiesubsidie van de stad Mechelen:
'Meester Janne van Cattendyke Carmelyt doen hy gedocteregeert wart ge
schinct xxxij stoep Rinsch Wyns ten prijse als voren valent χ gulden xxxvj
plecken' 1 3 5 . De stad Leuven heeft zo tallozen een gratificatie verleend bij ge
legenheid van de promoties in de verschillende faculteiten. Het stadsbestuur
kwam dikwijls zelf op het feest en het feestdiner 136 .
Gelijksoortige notities zijn ook buiten het gebied van de Nederduitse provincie
te vinden in de stadsrekeningen van steden als Gent, Brugge, Middelburg e.a.
Goswinus Hex, de latere wijbisschop van David van Bourgondië te Urtecht,
Karmeliet van het klooster te Vlissingen (Franse provincie), die te Middelburg
dikwijls gepreekt had, kreeg van laatstgenoemde stad bij gelegenheid van zijn
promotie te Parijs 12 kronen 'tot sine doctoirscip in de gotheyt' 137 .
Enkele andere financiële aantekeningen in verband met de studie en het studentenleven komen nog ter sprake in hoofdstuk IX.
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HOOFDSTUK IX

PRIVILEGES EN DISPENSATIES VAN GEGRADUEERDEN
EN STUDENTEN
AANTEKENINGEN OVER HET STUDENTENLEVEN 1
PRIVILEGES EN DISPENSATIES

In de Middeleeuwen bleef een behoorlijke schoolopleiding en wetenschappelijke
vorming voorbehouden aan een betrekkelijk kleine groep mensen, waarvan bovendien een zeer groot gedeelte tot de geestelijke stand behoorde. Zo kwam
ieder, die maar een weinig gestudeerd had, vanzelf op een voetstuk te staan en
wie door universitaire studie de hoogste sporten van de wetenschappelijke ladder bestegen had, kreeg deel aan allerlei voorrechten, welke door de Kerk, de
vorsten en de steden daartoe geschonken waren. Sommige privileges en dispensaties waren gegeven om een ongestoorde toewijding aan wetenschap en onderwijs mogelijk te maken, maar kenmerkend voor de middeleeuwse situatie is
ook, dat andere daarnaast evenzeer of zelfs uitsluitend bedoeld waren als beloning voor de studieprestatie en als eerbewijzen, die in het dagelijkse leven het
aanzien van de gestudeerden moesten verzekeren. In Italië stond zelfs nog voor
het einde van de dertiende eeuw de doctorstitel min of meer gelijk met de adelstand 2. Heel de entourage van eer, privileges en eigen gebruiken, die de wereld
van de studie en de wetenschap omgaf, had voor de middeleeuwer een grote
psychologische en sociale betekenis, omdat men dacht en leefde volgens een
strenge hiërarchie van staat en stand. De maatschappelijke klassen kenden weinig doorstroming en de geestelijke staat, verbonden met de studie, vormde over
het algemeen de enige mogelijkheid om promotie te maken.
Het hoge aanzien, dat de studie en de wetenschap bij de bedelorden genoten,
en de grote plaats, die deze in hun activiteit innamen, is bekend. Er bestaat bij
hen niet enkel een grote overeenkomst in de organisatie van de studie, waarbij
de Dominikanen in het begin model gestaan hebben voor de anderen, maar ook
de privileges en dispensaties, die met de studie verband hielden, waren in grote
trekken gelijk. De Karmelieten zijn pas na een periode van acclimatisatie in
1
Vooral ten aanzien van dit hoofdstuk wordt erop gewezen, dat bij verwijzingen naar een
bepaling van de constituties of van generale en provinciale kapittels normaliter alleen de plaats
vermeld wordt, waar bedoelde passage voor de eerste maal voorkomt (de z.g. inchoatio). De
vindplaatsen in latere constituties of kapittelacta worden alleen dan gegeven, als wijzigingen,
aanvullingen, bijzondere formulering of speciale omstandigheid dit nodig of wenselijk maken.
2
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West-Europa en van overgang naar het actieve leven tot de studie gekomen. Dat
sedertdien echter ook bij hen de studie en wetenschap in hoog aanzien stonden,
blijkt niet enkel uit het feit, dat alle belangrijke functies toevielen aan mensen,
die meer dan de anderen gestudeerd hadden, doch ook uit de vele privileges,
eerbewijzen en dispensaties, waarmee niet alleen de graduati, maar zelfs de studenten omgeven werden. Ook hier vinden we de bovengenoemde dubbele tendens: enerzijds directe bevordering der studie door ontheffing van tijdrovende
verplichtingen, door ruimere materiële accommodatie en grotere vrijheid om de
sociale en wetenschappelijke verplichtingen, welke met de studie en het onderwijs samenhingen, na te kunnen komen ; anderzijds het verlenen van louter eerbewijzen, waardoor de achting voor de studie en de gegradueerden tot uitdrukking kwam. In feite laten zich al deze privileges en dispensaties niet zo ordelijk
verdelen en beschrijven, omdat de verschillende groepen : magisters, baccalaurei,
lectoren, lagere docenten en studenten, op eigen wijze en dan nog met de nodige
veranderingen in de loop der jaren daaraan deel hadden.
Algemene eer en achting

Zodra de studie vaste voet binnen de orde krijgt, is direct het streven aanwezig
de gegradueerden de hun passende eer te bewijzen. Naast concrete maatregelen
in dit opzicht, waarvan sommige reeds in de constituties van 1281 te vinden zijn,
wordt in de constituties vanaf 1294 de oversten ten stelligste op het hart gedrukt de magistri, baccalaurei en lectoren der theologie goed te verzorgen en
te eren en tevens er voor te zorgen, dat hun onderhorigen aan ieder naar rang
en verdienste eerbied betonen 3 . Verschillende provinciale kapittels van de afzonderlijke provincies hebben dit ten overvloede nog eens in hun acta overgenomen, o.a. de Nederduitse provincie in 13154 en later, in 1463, nog eens speciaal ten aanzien van de magisters5.
Voorrang van plaats en stem

De oudste en belangrijkste maatregel om dat te verwerkelijken was de bepaling,
dat de magistri, baccalaurei en lectores actu legentes op het koor, in de refter
3

Const. 1294, in AOC, XVIII 138: 'Item volumus et firmiter precipiendo mandamus universis
prioribus provincialibus et localibus, ut magistros, bacchallarios et lectores in theologia foveant, honorent et curialiter secundum gradum, statum, merita eorum exhibere faciant reverentiam a suis subditis'.
« FAC 47a, fol. 46v: prov. kap. 1315.
5
FAC 47a, fol. 359v: prov. kap. 1463: 'Item mandamus omnibus prioribus localibus in virtute sanctae oboedientiae quatenus tractent et prosequantur Magistros in Theologia debito
honore et reverentia, potissimum in suis conventibus ordinatos, et hoc maxime secundum
eorum qualità tes'.
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en in het conventueel kapittel hun plaats en stem vóór alle anderen onmiddellijk
na de prior kregen, tenzij de supprior als plaatsvervanger van de prior optrad.
Voor de lectoren gold dit al in 1281 *; toen er nog hoger gegradueerden kwamen, werden ook zij bij deze regeling genoemd in 1294 enz.7. Onder de graduati
zelf hadden vanzelfsprekend de magistri voorrang op de baccalaurei, de baccalaurei op de lectoren die geen baccalaurei waren 8 . Bij personen van gelijke
graad hing de volgorde af van de anciënniteit behalve dan dat de magistri en
baccalaurei van Parijs voorrang hadden op hun collega's van de andere universiteiten, 'sicut Parisiense studium inter cetera tenet principatum', tenzij de
anciënniteit van de anderen meer dan vier of vijf jaar hoger was 9 . Na 1342 behield ook een lector vacans, behalve als hij door eigen schuld zijn functie niet
uitoefende, zijn ereplaats en kwam in het koor en in de refter onmiddellijk na
de dienstdoende lector10. In de Nederduitse provincie hadden zelfs de studenten
ceteris paribus voorrang op hun medebroeders".
Ons mag een dergelijk privilege als het ius praecedentiae, wanneer tenminste de
juiste gezagsverhoudingen niet in het gedrang komen, volkomen onbelangrijk
toeschijnen, de vele bepalingen hierover van constituties en kapittels tonen ons,
hoezeer zulke zaken van belang waren in de middeleeuwse wereld. In 1417 ontstond er in Keulen ruzie tussen magister Gerardus Eickhoif, gepromoveerd aan
de Keulse universiteit, en magister Albertus Rinbach, gepromoveerd door een
bulle van Joannes XXIII maar aanvaard aan de Keulse universiteit, over de
praecedentie bij de kapittels, op het koor en bij de processie. De kwestie werd
voorgelegd aan generaal Grossi, die toen op het concilie van Constanz aanwezig
was. De generaal, die zich in deze kwestie, hoewel het twee Karmelieten betrof,
niet safe voelde, delegeerde de zaak aan de deken van de theologische faculteitI2
te Keulen. Welk Salomonsoordeel toen geveld is, vertelt de historie niet.
6
Const. 1281, in AOC, XV 214: 'Concedimus autem lectoribus sacram paginam de volúntate
et assensu prioris generalis et capituli generalis vel de volúntate priorum provincialium legentibus, quod possint uti signis aliquibus pro suis litteris sigilandis, et in ilio conventu in quo
erunt, ut predictum est, ad legendum assignat!, primam vocem et locum in choro et in mensa
et in capitulo habeant post priorem*.
7
Const. 1294, in AOC, XVIII 138: 'Item concedimus magistris, bacchallariis et lectoribus in
sacra pagina quod possint habere sigilla pro suis litteris sigillandis; et in conventibus in quibus
morantur primum locum et vocem ubique habeant post priorem'. Const. ¡324, in MHC, 58:
'...semper primam vocem habeant post priorem, nisi sub priorem vicem prioris tenere contigerit vel supplere'.
8
Const. 1324, in МНС, 58.
» Ibid., 57.
10
МНС, 142: gen. кар. 1342: 'Item lectores vacantes sine suis demeritis locum primum ha
beant in choro et in refecterio post lectorem actualiter legentem in conventibus quibus degunt'.
11
FAC 41, 408: prov. кар. 1352: 'Ut ceteris paribus studentes intra Provinciam remanentes,
aliis anteponantur'. Cf. FAC 47a, fol. 82r.
12
FAC 47a, fol. 179v.
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De magisters in de theologie zouden een nog belangrijker plaats krijgen dan zij
vanouds al hadden. In de Nederduitse provincie worden reeds vanaf 1360 bij
de officiële visitatieverslagen de magisters zelfs vóór de prioren genoemd, een
gewoonte, welke deze hele eeuw door gehandhaafd blijft13. Zij moeten daarmee omstreeks 1360 (de constituties van 1357 bevatten nog niets daaromtrent)
in verschillende opzichten nog voorrang gekregen hebben op hun eigen prior.
De constituties van 1369 schrijven vervolgens voor, dat de magisters van de
theologie op het koor, in de refter en bij de processies alle medebroeders zullen
voorgaan, alsook op andere plaatsen, behalve bij verkiezingen en in het definitorium van het generaal en provinciaal kapittel lA . Deze gang van zaken wordt
door het generaal kapittel van 1405 te Bologna ten dele bevestigd, wanneer het,
'in overweging nemend van hoe grote waardigheid en eer het magisterium voor
de Orde is', verordent dat de magisters in de theologie alle plaatselijke prioren
in het koor en bij de processies zullen voorgaan, zoals elders bepaald is, maar
dit generaal kapittel brengt ook enige beperking aan door de toevoeging, dat
de magisters bij het kapittel en in de refter de constituties moeten volgen (d.w.z.
dat ze daar na de prior komen) 15 . In 1458 werd in de Nederduitse provincie
onder invloed van de hervorming van Jan Soreth de enig juiste religieuze verhouding grotendeels hersteld : alleen in processies, waarbij de generaal of de
provinciaal als hogere overste aanwezig was, hadden de magisters nog voorrang
op de prioren ; waar echter de prior als overste optrad, mocht geen enkele magister zich boven de prior plaatsen16. Dit werd voor de hele orde gesanctioneerd
door het generaal kapittel van 1469 te Aurillac, dat zelfs van de zo even genoemde uitzondering geen melding meer maakte, maar ronduit vaststelde, dat
alle leden van het convent hun prior, die met de cura animarum van allen belast
was, nederig moesten gehoorzamen en dat niemand, ook niet een doctor in de
theologie, het mocht wagen zich vóór de prior te plaatsen17. De plaats en stem
13

Ibid., fol. 93r.
Const. 1369, 69: 'Item volumus et ordinamus quod magistri in theologia précédant m choro,
processionibus et refectorio et in alus locis ceteros fratres nostri ordinis nisi in electione et
diffinitono capituli generalis; ibi stabunt secundum antiquitatem provinciarum. Et hoc idem
intendimus de capitulis provincialibus quod in diffinitono secundum quod fuerint electi. In
al us autem précédant ceteros fratres ut supradictum est'.
15
ACG,l 133· gen. кар. 1405: '...quod Magistri in Theologia praecedant omnes Priores Conventuum in Choro et Processionibus ut alias fuit ordmatum. In Capitulo autem et Refectorio
observent Constitutiones'. Misschien hebben ze in de refter nooit voorrang gehad, zelfs niet
in de Nederduitse provincie.
16
FAC 47a, fol. 335r: prov. kap. 1458: 'Item ordinamus quod in processionibus praesente
Priore Generali aut Provinciali, Magistri habeant locum supra priores: Ubi autem prior fuerit
praelatus nullus magistrorum praesumat supra priores locum assumere et capere'.
^ ACG, I 249: gen. кар. 1469: '...nullus qualitercumque Graduatus, etiamsi Doctor Theologiae praesumat se ilhs praeferre...' Reeds de constituties van Joannes Soreth van 1462 (Rubr.
XVII, Cap. XVII) hadden de magisters weer na de prioren geplaatst, maar deze constituties
14
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van de magistri direct na de prior bleef evenwel verzekerd, evenals de aansluitende plaats en stem van de baccalaurei en lectoren. Deze plaats en stem betekende meer dan alleen maar een kwestie van voorrang uit eerbetoon. Juist door
hun eerste plaats en stem konden zij hun invloed laten gelden bij allerlei beraadslagingen en beslissingen.
Stemrecht
Zodra de eerste magisters in de theologie in de Karmelorde verschijnen, mogelijk zelfs nog juist voordat de eerste magister is afgestudeerd18, maar dan wel
op een tijd, dat de orde naar verwachting binnen korte tijd een aantal magisters
rijk zal zijn, wordt hun in de constituties een plaats bij het bestuur van de orde
ingeruimd. De constituties van 1294 verlenen een magister in de theologie stemrecht op het provinciaal kapittel 19 . Niet lang daarna moeten ze ook stemrecht
op het generaal kapittel gekregen hebben. In 1318 waren namelijk volgens het
Liber Ordinis op het generaal kapittel te Bordeaux naast 32 andere leden ook
drie magisters in de theologie aanwezig, van wie gezegd wordt, dat ze krachtens
de constituties tot het gremium capituh behoorden 20 . Beide voorrechten waren
evenwel voor de magisters niet van lange duur, want in de constituties van 1324
is er al niets meer van te vinden, al schijnt het gebruik bij de provinciale kapittels in Engeland zich nog enige tijd gehandhaafd te hebben. Bij de veranderingen welke in 1336 in de constituties moesten worden aangebracht, werd namelijk uitdrukkelijk vastgesteld, dat zoals de Parijse magisters volgens de wil
van het generaal kapittel geen deel uitmaakten van het provinciaal kapittel van
hun provincie, tenzij ze daartoe gekozen waren, de Engelse magisters evenmin
op hun provinciale kapittels stemrecht zouden hebben zonder gekozen te zijn,
niettegenstaande een andere gewoonte21.
werden op de verschillende plaatsen pas ingevoerd, naarmate de hervorming werd aanvaard,
ze werden pas in druk uitgegeven in 1499.
18
De eerste magister in de theologie in de orde is volgens de meest gangbare mening Gerardus
van Bologna, die in 1295 te Parijs promoveerde en m 1296 generaal werd. Voor de discussie
omtrent de eerste magisters in de orde zie B. XIBERTA, De InsUtutis Ordmis Carmehtarum quae
ad doctrinas phdosophorum et theologorum sequendas pertinent, in AOC, VI 349-355 en de aldaar vermelde litteratuur.
" Const. 1294, in AOC, XVIII 166: 'Prior autem generalis absolutus et magister in theologia
si ad capitulum provinciale accedere voluerint sint de gremio dicti capituh et intersint diffinitioni; et si in diffiniendo in partes equales contigent evenire, pars prélat iva prevalebit'.
20
ACG, I 19: 'Item in predicto fuerunt de gremio capituh generalis triginta duo fratres et
tres magistri in theologia, qui in virtute constitutioms, que tune erat fuere de gremio capituli
generalis...'
21
МНС, 129: gen. кар. 1336: '...statuimus quod sicut non volumus magistros parysienses
in suis provinciis esse de gremio capitulorum provincialium nisi aliter sint electi, idem de
magistns Angliae volumus observan quacunque consuetudine in contrarium non obstante'.
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Al waren de magisters dan niet meer de iure lid van het generaal en het provinciaal kapittel, toch waren zij het, samen met de baccalaurei en de lectoren, die
op het generaal kapittel vooral de dienst uitmaakten, omdat volgens hetzelfde
generaal kapittel van 1336 behalve de prioren en de gewezen prioren slechts
magisters, baccalaurei en lectoren in aanmerking kwamen voor de functies van
definitor en socius voor het generaal kapittel 22 . Na een beginperiode van een
halve eeuw waren ook alle provinciaals van de Nederduitse provincie in de
Middeleeuwen, op één uitzondering na, magister in de theologie met als eerste
Sibert van Beek in 131723. Ook de generaals waren bijna zonder uitzondering
magister in de theologie. Toch zou het stemrecht opnieuw de iure aan het magisterium verbonden worden en wel allereerst in Engeland, dat zijn oude gewoonte maar moeilijk had kunnen laten varen. In 1342 besliste het generaal
kapittel te Lyon, dat de magisters in Engeland stemrecht hadden op het provinciaal kapittel van hun provincie. De reiskosten heen en terug kwamen echter
voor hun eigen rekening 24 . Dit voorrecht van de Engelse magisters werd in
1430 weer tot alle magistri in sacra pagina uitgebreid, mits ze op normale en
door de universiteit voorgeschreven wijze waren gepromoveerd25.

Eigen zegel
Een van de oudste privileges van de dienstdoende lectoren, en dus ook van de
op het eind van de dertiende eeuw verschijnende baccalaurei en magisters, was
het voorrecht evenals de oversten er een eigen zegel op na te mogen houden
om hun brieven en andere bescheiden daarmee te zegelen. Dit privilege wordt
in de constituties van 1281 26 en van 129427 zelfs genoemd vóór de passage over
de ereplaats welke zij direct na de prior innemen.
22
Ibid., 131 : gen. kap. 1336: 'Item statuimus quod nullus possit eligi in diffinitorem capituli
generalis nee in socium prioris provincialis ituri ad capitulum generale nisi sit magister bachalarius vel actu sit prior vel alias fuerit, et cum hoc nisi XXX annos habeat in aetate'.
23
De enige uitzondering na de beginperiode tot 1317 betreft Thomas van Heimersheim, provinciaal van 1419 tot 1430.
24
MHC, 142: gen. kap. 1342: 'Item ordinamus quod magistri anglicani sint de gremio capituli provincialis'. Const. 1369, 101 : 'Item ordinamus quod magistri provincie Anglie sint de
gremio capituli provincialis dicte provincie si presentes fuerint in eodem ad quod vadant ad
expensas suas et non conventuum'.
25
ACG, I 178: gen. кар. 1430: 'Item ordinamus, quod solum illi Magistri in sacra Pagina,
qui ordinarie legerunt Sententias, et sic ordinarie pervenerunt ad Gradum Magisterii, habeant
vocem activam et passivam in Capitulis Provincialibus suarum Provinciarum, si sint praesentes, nonobstante statuto Constitutionum Rubrica XXVI, paragr. : 'Et nullus intret, et vadat
ad Capitulum expensis propriis, nisi contingeat eos esse Priores, vel socios electos Priorum
ad Capitulum'.
26
Zie noot 6 van dit hoofdstuk.
21
Zie noot 7 van dit hoofdstuk.
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Eigen bediende
De magisters konden voor zich persoonlijk een bediende houden op kosten van
hun klooster. Dit is reeds op te maken uit een verbod voor anderen, daterend
uit 132428. Dit voorrecht werd in 1336 expressis verbis toegestaan aan de 'magistris Parysiensibus et in universitatibus Angliae regentibus ac etiam magistris
Angliae extra provinciam suam legentibus'29. Men moest dus hiervoor toen wel
regens zijn, d.w.z. zijn onderwijzende taak als magister uitoefenen. Tenslotte
werd het in 1354 aan alle magisters in de theologie toegestaan 'tam regentes
quam non regentes tam Angliae quam aliunde', wel op kosten van het convent,
maar alleen wat betreft het levensonderhoud en niet meer 30 . Maar al te graag
wilden sommigen dit zeer exclusieve privilege usurperen, zodat een herhaald
verbod voor anderen dan een magister in de theologie, noodzakelijk was. Men
probeerde soms, wanneer men op de lange weg naar het magisterium al een
flink eind gevorderd was, dit privilege vast te anticiperen, zodat nog eens uitdrukkelijk werd vastgesteld, dat het houden van een bediende aan niemand,
ook niet aan licentiaten, was toegestaan vóór de plechtige vespers van zijn promotie 31 . Alleen de procurator generaal van de orde aan het pauselijk hof was
het sedert 1354 vergund, ook als hij geen magister was, in dit privilege te delen 32 . Die bediende of knecht van de magister zal waarschijnlijk overeenkomstig het gebruik van die tijd dikwijls een jonge arme student geweest zijn, al
dan niet bestemd voor de geestelijke stand. Het kwam namelijk veel voor, dat
arme studenten die anders geen middelen van bestaan hadden, in dienst traden
van een magister of ander voornaam persoon aan de universiteit, soms ook wel
in dienst van een familielid aldaar, om zich zo aan de universiteit te kunnen
handhaven en bovendien nog het een en ander bij hun meester te leren 33 .

28
Const. ¡324, in MHC, 94: 'Item districte praecipimus et mandamus quod nullus prior localis vel bachalarius in theologia ac lector cuiuscumque conventus vel etiam procurator ordinis famulum pro se teneat ad expensas conventus, ubi morum trahit'.
"MHC, 133: gen. kap. 1336.
30
MHC, 173: gen. kap. 1354: '...possint tenere unum famulum pro suo servitio ad expensas
conventus quoad victum tantummodo et non ultra'.
31
Const. 1324, in MHC, 94; MHC, 133: gen. kap. 1336; FAC 47a, fol. 74v: gen. kap. 1345;
Const. 1357, 74; Const. 1369, 70.
32
MHC, 173: gen. кар. 1354.
33
Deze famulus wordt in andere dan de gegeven teksten vaak zonder meer clericus genoemd,
b.v. in een bepaling van het gen. kap. van 1420: 'Item ordinamus, quod omnes et singuli
Fratres nostri Ordinis habeant comedere in Refectorio, exceptis Magistris in Theologia, cum
uno Socio et Clerico, et non in Cameris' (ACG, I 163). Nog duidelijker is een tekst van het
gen. kap. van 1498: 'Ordinamus nee non, quod nullus Clericum tenere praesumat saccularem
in Conventu, nisi fuerit Magister in Theologia, gratias in contrarium conecssas revocando'
(ACG, I 311). Men kan hierbij denken aan een clericus in eigenlijke zin, aan iemand bestemd
vóór of, beter, reeds opgenomen in de geestelijke stand, of aan een clericus in de ruime bete-
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De dienst van een socius
Behalve dat de magisters een bediende (een niet-religieus) mochten hebben,
moest hun bovendien, alsmede aan de baccalaurei en lectoren in actieve dienst,
een socius worden toegewezen om hen te dienen 34 . In dit geval ging het om de
hulp van een medebroeder. Het is niet helemaal duidelijk, of deze dienst vooral
bedoeld was voor de maaltijden welke zij soms afzonderlijk mochten gebruiken,
hetgeen in enkele teksten sterk naar voren komt 35 , of allereerst assistentie inhield bij hun onderwijstaak. Gezien de praktijk bij andere bedelorden evenwel
moet de socius de magister of lector vooral als secretaris bijgestaan hebben 36 .
Speciale kamer
Evenals voor de provinciaal en de prior was er voor de lectoren in het convent
een der mooiste kamers gereserveerd37. In Keulen was er op de kamer van de
voornaamste docent zelfs gezorgd voor een aparte studiebibliotheek38. In de
Nederduitse provincie mocht verder de magister theologiae zelfs als enige zijn
kamer hebben buiten het dormitonum en daar ook de nacht doorbrengen 39 .

kenis van het woord in de Middeleeuwen : iemand die studeert of gestudeerd heeft, in het bijzonder aan een universiteit.
34
Const. 1324, in MHC, 58: 'Item praecipiendo mandamus omnibus prioribus provincialibus
et locahbus et ceteris fratribus cuiuscumque gradus fuerint ut in reverentia bona suos habeant
magistros, bachalanos et lectores in theologia, quibus magistns, bachalanis, lectonbus actu
legentibus, socios assignare teneantur ad mimstrandum eisdem'.
35
Zie b.v. de tekst van 1420 in noot 33 hierboven.
36
H. FELDER, Geschichte der wissenschaftlichen Studien ¡m Franziskanerorden bis um die Mitte
des 13. Jahrhunderts, Freiburg i.B. 1904, 374-376.
37
ACG, I 54: gen. кар. 1362: 'Item quod nullus Conventus possit vendere alicui Fratri vel
Personae cameram ahquam Conventus, nisi prius ordinatis et deputatis certis camens de melionbus pro Priori Provinciali, Locali, et Lectonbus in Conventu et hospitibus, vel infirmis.
Quod si oppositum fiat, emens perdat suum pretium'. Vermoedelijk al een zeer oud gebruik,
bij de Domimkanen reeds in 1246 te vinden (Acta Capitulorum Generahum Ordtnts Praedicatorum, I (1200-1303), ed. В. M. REICHERT ( = Monumenta Ordinis Fratrum Predicatorum
Historica, ed. Reichert, III), Romae 1898, 223); cf. Roger Bacon: 'Nam Pansius lile qui legit
sententias habet pnncipalem horam legendi secundum suam voluntatem, habet et socium et
cameram apud religiosos' (ROGER BACON, Opera quaedam hactenus inedita, 2 = Opus Minus,
ed. J. S. BREWER, London 1859,
38

328).

FAC 47a, fol. 59r. 1332 : 'Ex parte cuius ( = Siberti de Века) conventus Colomensis aeeepit
tam pro libraria communi, quam pro camera lectoris principalis, volumina multa bona, pulchra et electa, praeter aha plura scripta utiha et necessaria'.
39
FAC 47a, fol. 105г. prov. кар. 1366: 'Item nullus frater cuiuscumque status aut gradus
existât, habeat cameram seu domum extra dormitonum, Magistris Nostns dumtaxat exceptis'.
FAC 6, fol. ISr: prov. kap. 1427: 'Item mandamus omnibus et singulis fratribus quatenus
tempore nocturno domuant in dormitorio exceptis dumtaxat magistns et infirmis quos nécessitas excusat'.
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Afzonderlijk eten
Magisters en lectoren was het al gauw toegestaan op eigen gelegenheid in de
refter te eten, maar ze moesten toch minstens twee maal per week (constituties
40
41
1324 ) en later vier maal per week (constituties 1369 ) in de gemeenschappe
lijke refter komen en dan met het gewone eten, zoals iedereen dat kreeg, te
vreden zijn. Sedert 1345 mochten ook de baccalaurei te Parijs afzonderlijk eten.
Toen in het druk bevolkte studium generale van Parijs het eten buiten de refter
bij verschillenden ingang begon te vinden, hetgeen aanleiding gaf tot misbrui
ken, werd dat in 1345 buiten het geval van ziekte ten strengste verboden, maar
een uitzondering werd toch gemaakt voor de magister regens, de baccalaureus
en de biblicus te Parijs, die buiten de refter en zelfs op hun eigen kamer mochten
42
eten samen met een medebroeder, terwijl een ander hen bediende . In de cons
tituties van 1357 werd dit eten buiten de refter ook aan de magistri en bacca
43
laurei elders toegestaan . In 1416 werd hun dit privilege beperkt tot ongeveer
de tijd van het studiejaar en voortaan moesten ze van Pasen tot het feest van
Andreas (30 november) normaal in de gemeenschappelijke refter komen, tenzij
een wettige reden, door de prior vast te stellen, hen verontschuldigde. Niemand,
magister noch iemand anders, mocht verder met een talrijk gezelschap op zijn
kamer de maaltijd gebruiken, tenzij men toevallig hooggeplaatste gasten of aan
zienlijke en eerzame medebroeders van elders op bezoek had. De magisters
mochten evenwel op hun kamer eten samen met een socius en een bediende,
hetzij clericus (van buiten de orde), hetzij medebroeder 44 . Op het einde van de
40
Const. 1324, in MHC, 28-29 : 'Item statuimus quod priores provinciales, locales, magistri,
lectores, et omnes alii fratres teneantur comedere cum conventu seil, in refectorio, ad minus
duobus diebus in septimana, et tune non comedant nisi de cibariis quae per regentem conventus toti conventui ministrabuntur, sub poena gravis culpae per tres dies'.
41
Const. 1369, 32: 'Item statuimus quod priores provinciales, magistri in theologia et lectores
teneantur in refectorio comedere cum conventu ad minus quater in septimana. Priores autem
locales regulariter comedant cum conventu et tune omnes predict! non comedant nisi de ci
bariis que per regentem conventum communiter ministrantur nee quicumque alii fratres simi
liter sub pena gravis culpe per tres dies'.
42
МНС, 146-147: gen. кар. 1345: verbod, met name voor Parijs, om buiten de refter te eten
"in prandio vel coena
mag is tro regenti, bachalario et biblico ibidem legentibus actu
dumtaxat exceptis inhibentes eisdem sub eadem poena ne in casu quo in suis cameris comedent
nisi unum fratrem habere possint ultra servitorem'. Const. 1462/1499, Cap. IV η. 13 noemen
hierbij de baccalaureus niet meer en geven voor de magister regens en de biblicus de be
perkende clausule: "dum hora prandii legere habent".
43
Const. 1357, 32.
44
ACG, I 154: gen. kap. 1416: 'Item ordinamus, et statuimus, quod omnes magistri in Theo
logia sequantur Refectorium Conventus ubi fuerint, a Festo Paschae usque ad Festum Beati
Andreae, sub poena privationis victus, nisi aliunde nécessitas congrua illos excusare!, quod
volumus declaran a Priore Conventus. Mandantes sub eadem poena, quod istis et aliis temporibus nullus Magister, nee alius quicunque Frater nostri Ordinis comedat in sua Camera
cum numerosa societate saecularium, nisi eos contingeret hospites honorabiles, aut Fratres
notabiles extráñeos et honestos habere, excepto dumtaxat, quod in Cameris suis poterunt
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vijftiende eeuw werd hun op het generaal kapittel van 1498 te Rome het afzonderlijk eten zowel in de refter als op eigen kamer nog meer ingeperkt: 's morgens
en 's avonds minstens moesten ze eten in de gemeenschappelijke refter45.
Apart verlof tot spreken
Magisters, baccalaurei en lectoren konden vanouds evenals de oversten vrij bij
hun afzonderlijke maaltijd in de refter of op hun eigen kamer spreken. Er werd
evenwel verondersteld, dat ze zouden praten over geoorloofde en eerzame
dingen!'' 6 Terwijl na de completen een streng stilzwijgen moest onderhouden
worden, waarbij niemand mocht spreken zonder verlof van de overste, gold
sedert 1354 dit voorschrift niet voor de lectoren en hun socii46a. De hervormingsconstituties van Soreth van 1462 hebben dit privilege opgeheven46b.
Baret
De graduati en lectoren in de orde waren uiterlijk te herkennen aan hun aparte
hoofdbedekking, een soort baret, de zogenaamde bireta, ook wel biretum of
birrum genoemd. Alle mensen waren destijds gewoon een hoofdbedekking te
dragen, ieder echter volgens zijn stand en staat. De statuten van de universiteit
van Tübingen (gesticht in 1477) schreven voor, stellig zich daarmee aanpassend
aan het toenmalig gebruik in kerkelijke en universitaire kring, dat niemand aan
de universiteit, behalve een prelaat, een doctor in de rechten of in de medicijnen,
een kanunnik van een kathedrale kerk of een andere voorname persoon, een
rode baret mocht dragen; alleen de doctores der hogere faculteiten en de magistri artium mochten verder een ronde baret dragen 47 . De Karmelieten droegen
normaliter hun capuce of monnikskap. Als aparte hoofdbedekking werd alleen
een muts (almuciae) van grauwe of zwarte kleur toegestaan48. Een uitzondering
werd echter gemaakt voor lectoren en magisters, die een bireta mochten dragen.
Magistri comedere solum cum uno socio et famulo, sive Clerico aut Fratre servitore suo, et
non aliter sub taxata poena'.
45
ACG, I 310: gen. кар. 1498: 'Ordinamus пес non, quod Lectores et Magistri in theologia
mane et vespere comedant in communi Refectorio, solis Reverendis Provincialibus, si eis videbitur, exceptis, cum id cedat in magnam utilitatem, simulque et honestam, ac singularem
exemplaritatem'.
Л6
Const. 1324, in МНС, 30: 'Excepto quod magistri, bachalarii, lectores et praelati nostri
ordinis, et ministri, talibus solatiis libere possint loqui, de quibus supponimus quod non
loquantur nisi licita et honesta'.
" а МНС, 172: gen. кар. 1354.
46b
Const. 146211499, Cap. V п. 15.
47
К. ROTH, Urkunden zur Geschichte der Universität Tübingen aus den Jahren 1476-1550,
Tübingen 1877, 54.
4B
Const. 1369, 46: 'Item almuceas rúbeas, virides, sive albas similiter inhibemus sed tantummodo fratres déférant gríseas sive nigras prohibentes quod nullus frater portet aliquam raubam seu birretum sutum cum aliquo filo viridi croceo aut talis coloris qui possit evidenter
distingui a colore rei sute'.
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Uit de Nederduitse provincie hebben we een bepaling van het provinciaal kapittel van 1449 te Frankfurt, dat op straffe van twee gulden boete, te betalen
aan de provinciale kas, niemand openlijk een baret mocht dragen behalve de
lectoren en oudere paters, die daarvoor speciaal verlof hadden van de provinciaal 49 . Anderen mochten eventueel nog wel een baret dragen, maar nooit
aperte of discooperte, hetgeen betekende, dat de capuce zó daaroverheen geordend moest zijn, dat de bireta daar niet of nauwelijks onderuit kwam 50 . Bij
het vorderen van de hervorming van de Zalige Soreth kwam in de acta der generale en provinciale kapittels het dragen van de bireta nog verschillende keren
ter sprake, waarbij de privileges der gegradueerden overeenkomstig de normen
genoemd in de statuten van de universiteit van Tübingen, gehandhaafd werden,
maar opnieuw met nadruk op de vermijding van alle luxe en praal. Zo benadrukte het generaal kapittel van 1488 nog eens, dat niemand in de hele orde, van
welke rang of graad ook, het mocht wagen rode of bonte baretten te dragen,
slechts zwarte waren toegestaan; verder mocht niemand behalve een magister
een ronde baret dragen 51 . In 1498 staat opnieuw in de acta van het generaal
kapittel : niemand met een birrum behalve een magister, een andere gegradueerde of een jubilaris en dan uitsluitend nog een zwarte baret 52 . In de Nederduitse provincie hebben de lectoren dit privilege op de duur klaarblijkelijk verloren, gezien een bepaling van 1531, dat het alleen een doctor promotus vrijstond openlijk een baret te dragen en dan nog slechts op passende plaatsen S3 .
Baard
Het generaal kapittel van 1524 hadden het dragen van een baard verboden,
maar daarbij een uitzondering gemaakt voor de magister generaal van de
orde 54 . Uit 1548 is er een algemeen verbod om een baard te dragen, dat echter
4

' FAC 6, fol. 94r: prov. kap. 1449: 'Item mandamus sub poena perditionis duorum florenorum applicandorum communitati provinciae quatenus nullus ex fratribus portet biretum aperte, solis lectoribus exceptis et senioribus patribus quibus R. M. provincialis concedere voluerit'. Cf. FAC 47a, fol. 311 ν.
50
Hoe wij het verbod de baret openlijk (aperte) of onbedekt (discooperte) te dragen moeten
verstaan, wordt ons duidelijk uit de tekst van noot 53 hieronder.
51
ACG, I 294: gen. kap. 1488: 'Ordinamus insuper, quod nullus Fratrum, cuiuscumque gradus existât, audeat portare birros rúbeos, sed nee colóralos in toto nostro sacro Ordine, sed
solum nigros, sub poena perditionis dictorum birrorum, et gravioris culpae ipsis infligenda.
Si vero prurigine capitis urgeantur, dispensamus quod ab intus possint portare de scarlate'.
Ibid., 295: Ordinamus insuper in virtute Sanctae obedientiae, et sub rebellionis poena ne
aliquis Fratrum non Magister audeat portare birrum rotundum, sub poena deperditionis ipsius birri, et retardationis a promotione et gradu per annum'.
52
ACG, I 310: gen. кар. 1498.
" FAC 47b, fol. 129v: prov. кар. 1531 : 'Item quod caputia ita aptentur quod non videantur
bireta vel vix et quod nullus utatur bireto discooperto, nisi Doctor promotus, dumtaxat in
locis congru is'.
54
ACG, I 374-375: gen. кар. 1524.
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ook een uitzondering maakt voor de doctoren der theologie en verder voor de
mensen uit het gevolg van de generaal, die vaak aan het pauselijk hof moesten
zijn, waar een baard toen mode was 55 .
Algemeen verlof om uit te gaan
De magisters, baccalaurei, biblici en de lectores actu legentes konden van hun
provinciale oversten algemeen verlof krijgen om zonder weten van de prior
stad of dorp in te gaan 56 . Toen het hervormingsstreven van Joannes Soreth
sedert het midden van de vijftiende eeuw vaste voet gekregen had in de Nederduitse provincie, werd dit privilege in 1477 voor de lectoren in de hervormde
kloosters ingetrokken57.
Eigen huissleutel
Een bepaling welke nauw met het voorgaande verband houdt, is ons bekend uit
de acta van de Nederduitse provincie van 1484; daarin wordt vastgesteld, dat
buiten de prior en de portier niemand een huissleutel mocht hebben behalve
de magisters in de theologie en andere paters, die voor het algemeen welzijn
zorgden en aan wie dit door de provinciaal en de prior pro honore was toegestaan 58.
Dispensatie van het gemeenschappelijk koorgebed en andere kerkelijke diensten
Een belangrijke maatregel ten behoeve van de studie, die van de ene kant min
of meer noodzakelijk was, van de andere kant echter mét de taxae en het afzonderlijk eten meer dan de andere studieprivileges het gevaar in zich droeg
voor een verslapping der observantie, bestond in de - meestal gedeeltelijke - vrijstelling van het gemeenschappelijk koorgebed en andere kerkelijke diensten.
Hoewel als dispensatie uit noodzaak of wenselijkheid gegeven, werd deze vrijstelling van een gemeenschappelijke dienst door velen toch als een voorrecht
gevoeld.
55
ACG, 1430: gen. kap. 1548: 'Item praecipimus et mandamus in virtute sanctae obedientiae
et sub poena carceris, omnibus nobis inferioribus, ut nullus nutriat barbam, exceptis Doctoribus Theologis, et eis qui sunt de societate Reverendissimi Patris Ordinis, quia plerumque
agunt in Curia Romana, ubi hoc tempore Praelati deferunt barbam, ut conformentur Curialibus'.
56
MHC, 117: gen. кар. 1358: 'Nee aliquis superiorum praedictorum valeat concedere fratribus litteras intrandi villam sine scitu prioris localis exceptis magistris, bachalariis, biblicis,
lectoribus actu legentibus'.
57
FAC 47a, fol. 427r: prov. kap. 1477: 'Item mandamus et strictissimc praecipitur Lectoribus
nostrae provinciae, quatenus in conventibus reformatis se conforment in moribus cacteris fratribus illius conventus, et non sint eis in conturbationem : et quod non praesumant exire conventum sine licentia prioris aut praesidentis conventus'.
59
FAC 47a, fol. 455r: prov. kap. 1484: In conventen waar twee portiers zijn, of minstens één,
mogen niet meerdere sleutels zijn. 'Sic quod nullus habeat deinceps clavem nisi ipse prior et
port ar ij, exceptis tarnen Reverendis Magistris Nostris sacrae paginae professoribus, et alijs
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Het goddelijk officie, dat grotendeels gezongen werd, waarin twee heilige mis
sen hun plaats vonden en dat verder nog door andere plechtigheden, b.v. allerlei
processies, omgeven werd, besloeg een belangrijk gedeelte van de dag en zelfs
van de nacht. Deze gehele liturgische dienst te combineren met een druk studieprogram moet voor menig docent en student toch wel een hele opgave geweest
zijn, niet enkel wegens de duur der gezongen plechtigheden, maar ook soms
wegens het tijdstip, waarop een gedeelte van het officie geplaatst was, met name
de gezongen metten te middernacht. De oudste ons bekende constituties gaan
er eenvoudig van uit, dat normaliter iedereen op het koor komt. Voor eventuele
uitzonderingen kon de prior of de provinciaal zorgen. Later komen er om mis
bruiken tegen te gaan enkele algemene richtlijnen, die zonder de dispensatie zelf
te verlenen, wel goedkeuren, dat ze aan bepaalde personen gegeven wordt,
waarbij docenten en studenten op de eerste plaats genoemd worden 5 '. Om de
feitelijke dispensaties voor allen die met de studie te maken hebben, te achter
halen, moeten we niet zozeer te rade gaan bij de constituties en de generale ka
pittels als wel bij de acta van de provinciale kapittels.
Allereerst echter het volgende: ontheffing van de koorplicht betekende niet
zonder meer ontheffing van het breviergebed, alhoewel de situatie in het begin
niet duidelijk is. In 1324 schreven de constituties voor, dat enige tijd na de
completen opnieuw geluid moest worden, en dat allen, die de conventscomple
ten niet meegemaakt hadden, dan terstond, waar ze ook binnen de klooster
omheining waren, de completen moesten bidden 6 0 . Uit 1345 hebben we een
tekst met het voorschrift, dat ieder die na het ontvangen van de wijding ver
onachtzaamt gemeenschappelijk het goddelijk officie te bidden, gesuspendeerd
en gestraft moet worden 6 1 . Wessels tekende hierbij aan: 'Waarschijnlijk baden
ze buiten het koor alleen de psalmen, die allen van buiten kenden, en het Pater
Noster, aangezien zeker niet iedereen een brevier had. Ook is er geen sprake
van professie (als basis van verplichting, S.). Het is onzeker, wanneer precies
in de Latijnse Kerk de verplichting ontstaan is het officie privatim te bidden' 6 2 .
Het is opmerkelijk, dat in een bijna woordelijke herhaling van het voorschrift
venerabilibus patribus bonum commune promoventibus, quibus Reverendus Magister Noster
provincialis
et prior localis pro honore eorum concesserint'.
59
Zie hieronder in dit hoofdstuk noot 65.
60
Const. 1324, in MHC, 24.
" MHC, 146: gen. кар. 1345: 'Ordinamus quod frater qui postquam ordinem susceperit,
communiter divinum officium dicere contemserit, et de hoc convictus vel confessus aut vio
lenter suspectus fuerit, praecipimus per obedientiam suo priori vel cuicumque immediato suo
superiori, ut talem a susceptione ordinum suspendat et si hujusmodi suspensionem contempserit horas non dicendo voce et loco per superiores supradictos privetur et si nec ex hoc se emendaverit carceri mancipetur per supranominatos'.
62
G. WESSELS, Ritus Ordinis B. V. Mariae de Monte Carmelo, IV. Ritus Ordinis nostri post
P. Sibertum, in AOC, II 79-80.
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van 1345 in de constituties van 1357 en 1369 het woordje 'communiter', gemeenschappelijk, in verband met de verplichting tot het goddelijk officie verdwenen is 63 . Misschien heeft de verplichting bij absentie van het koorgebed het
officie privatim na te bidden, de gelegenheid tot dispensatie van het koor ruimer
gemaakt. Al moest men het officie dan ook geheel of in zijn essentiële delen
nabidden, het scheelde toch zeer aanzienlijk in tijdsduur, terwijl men bovendien
veelal zelf de tijd van het gebed kon kiezen overeenkomstig de mogelijkheden
van zijn dagorde.
Het provinciaal kapittel te Boppard van 1314 geeft ons de eerste informatie
over vrijstelling van het koor in de Nederduitse provincie. Geen enkele student,
zo werd er bepaald, was vrij van het kerkelijk officie des nachts of overdag, tenzij
met speciaal verlof van de prior. Vrijgesteld waren de lectores en informatores
actu legentes64. Op welke tijden deze docenten van het koorbezoek ontheven
waren, wordt hierbij niet aangegeven; actu legentes wil hier namelijk volgens
toenmalig spraakgebruik niet zeggen op tijden, dat er metterdaad les gegeven
werd (in dat geval zouden trouwens ook de studenten niet aanwezig kunnen
zijn), maar het duidt de docenten aan, die dat jaar in functie zijn (tegenover de
lectores en informatores vacantes). De studenten genieten dus hier in het begin
van de veertiende eeuw uitdrukkelijk geen vrijstelling. Het valt echter te betwijfelen, of dat zo gebleven is, toen Keulen in 1321 studium generale werd.
Het generaal kapittel te Bordeaux van 1358, dat alle privileges van de oversten
om hun onderdanen van de koordienst overdag en des nachts te kunnen dispenseren herroept, maakt een uitzondering voor dispensaties aan magisters in
de theologie, baccalaurei, biblici, lectores actu legentes, studenten, personen die
de volgende dag moeten preken of aan iemand, die juist een zwaar karwei achter
de rug heeft, alsmede aan zieken en bejaarden65. We zien hier dus de personen
genoemd, die voor dispensatie in aanmerking kwamen en we kunnen veilig veronderstellen, dat deze aan alle genoemde personen in meer of mindere mate
63

Const. 1357, 29: 'Item ordinamus, quod frater quicumque, qui postquam sacros ordines
suscepit, divinum officium seu horas canónicas dicere neglexerit, et de hoc convictus vel confessus aut violenter suspectus fuerit, carceri mancipetur et nihilominus loco et voce careat,
nec possit cum tali dispensari nisi per priorem generalem vel per capitulum generale'. Cf. Const.
1369, 30.
64
FAC 47a, fol. 43v: рго . кар. 1314: 'Quod nullus studens eximatur ab officio ecclesiastico
nocturno vel diurno, exceptis lectoribus et informatoribus actu legentibus, nisi de speciali licentia prioris sui'.
65
MHC, 170: gen. кар. 1358: 'Nolentes, quod priores provinciales seu quilibet vicarii vel
superiores possint concedere licentiam seu gradum alicui fratri, quod non intersint in officiis
diumis aut nocturnis in choro; exceptis dumtaxat magistris in theologia, bachalariis, biblicis
ordinatis ad legendum Sententias, lectoribus actu legentibus, scolaribus, studentibus, fratribus
in crastinum praedicaturis, vel qui aliquem magnum laborem de proximo exercuerint, nec non
fratribus infirmis et antiquitate tanta plenis quod usque ad sexagesimum annum vel ultra attigerint'.
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ook werkelijk gegeven werd. De constituties van 1357 en 1369 bevatten een
passage over de plichten van de studenten, waarin gezegd wordt, dat de studenten koor en kerk zullen bezoeken overeenkomstig de voorschriften van hun
prior en magister studentium 66 .
Dan is er nog een bepaling van het generaal kapittel van Trier in 1362, dat een
magister, die prior geworden is, alles moet onderhouden, wat een prior volgens
de constituties moet doen, vooral datgene wat betrekking heeft op het bijwonen
van het koor en de refter, ongeacht de gunsten en privileges aan de magisters
verleend of nog te verlenen 67.
Hoewel we de ontwikkeling in de Nederduitse provincie niet steeds precies kunnen volgen, moet er binnen dit zo juist geschetste algemene kader uit het midden
van de veertiende eeuw, geleidelijk een ruimere praxis ten aanzien van het verplichte koorbezoek gegroeid zijn vooral in het begin van de vijftiende eeuw. De
incorporatie van het Keulse studium generale in de jonge universiteit ter plaatse,
de strengere studieeisen gesteld aan het groeiende studium te Trier en voorzeker niet in de laatste plaats een verzwakking van de observantie in de provincie zullen hieraan niet vreemd geweest zijn. Uit vele kapittelbesluiten,
die we uit de eerste helft van de vijftiende eeuw hebben, blijkt, dat ze geen
nieuwe privileges creëren, maar dat ze trachten een bestaande, minder observante praktijk in te dammen, waarbij voor sommigen, te weten de docenten en
de theologiestudenten pro gradibus, ten dele ook voor de theologiestudenten pro
forma simplici, toch nog een ruime vrijstelling gehandhaafd blijft. Het provinciaal kapittel van 1422 bepaalde voor de conventen van Keulen en Trier, dat
alle conventuales en studenten bij alle horis canonicis et divino officio aanwezig
moesten zijn, behalve de studentes parisienses69, de Informatoren en de andere
theologiestudenten. Deze moesten evenwel zonder uitzondering de hoogmis,
de vespers en de completen bijwonen, tenzij zij metterdaad bezig waren met
de voorbereiding van les of preek voor de volgende dag. Te Trier echter moesten
op de feestdagen alle studenten zonder uitzondering aanwezig zijn in de prime
66
Const. 1357, 70: 'Volumus autem, quod omnes scolares ad praedicta studia missi, secundum ordinationem sui prioris et magistri studentium lectiones audiant magistrorum, bachalariorum et lectorum, et disputationes fréquentent, determinationes et omnes alios actus ad
studium pertinentes: chorum eciam et ecclesiam sequentur prout per dictum priorem et magistrum eorum fuerit ordinatum, sub poena gravioris culpae per duos dies delinquentibus infligenda'. Cf. Const. ¡369, 66.
61
МНС, 187: gen. кар. 1362: 'Item, quod quicumque magister fuerit constitutus prior in
aliquo conventu, teneatur faceré et observare omnia, quae secundum constitutionem ordinis
prior tenetur faceré, praesertim et ea, quae pertinent ad sequelam chori vel refectorii, non
obstante quibuscumque gratiis aut privilegiis magistrorum concessis vel concedendis. Quod
si non fecerit, per priorem provincialem a suis officiis deponatur sub poena depositionis ipsius
provincialis'.
68
D.w.z. lectoraatsstudenlen; zie p. 151.
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69

en de vroegmis . Al konden ze zo dan omwille van de studie vaak van de ge
meenschappelijke diensten wegblijven, hun werd toch tevens op het hart ge
drukt, dat ze tijdens het goddelijk officie absoluut niet door de pandgang of
andere plaatsen van het klooster mochten rondzwerven op straffe van verlies
70
hun toelage .
In 1435 kwam de regeling, dat de studentes theologiae pro forma simplici te
Keulen, Trier en Mechelen in twee groepen elke dag om beurten de prime en
de vroegmis moesten bijwonen. Op zon- en feestdagen moesten alle studenten,
ook die pro forma lectoratus, daarbij aanwezig zijn. Degenen die op de gewone
weekdagen bij prime en vroegmis geweest waren, konden door de overste vrij
71
gesteld worden van de vespers, als ze ijverig studeerden . Lectoren en lagere
docenten, van wie alleen nog maar de Informatoren zo even genoemd zijn, blij
ken niet enkel te Keulen en Trier, maar ook elders in de provincie (volgens iets
latere bepalingen) ongeveer dezelfde faciliteiten te bezitten: vrijstelling van het
koor, maar ze moeten, tenzij actu verhinderd door les of preek, de hoogmis,
72
73
de vespers en het Salve Regina bezoeken . In 1445 worden alle vrijgestelden
van het koor bij elkaar genoemd in een tekst, die afgezien van enkele kleine
vroegere of latere verschillen, uitstekend de algemene situatie ten aanzien van
de koorphcht in de eerste helft van de vijftiende eeuw weergeeft: 'Item ordinamus et statuimus, quod omnes patres et fratres 7 4 intersmt divinorum officiis,
" FAC 6, fol. Зг: prov. kap. 1422: 'Item ordinamus pro convcntibus Coloniensi et Treverensi
quod omnes et singuli fratrcs conventuales et studentes intersint omnibus hons canomcis et
divino officio, praeter studentes parisienses, informatores et alios studentes theologiae quos
tarnen impraetermisse volumus esse m missa malore, vesperis, et completorio, nisi sint in
actuali studio Icctionum vel sermonum de mane per eosdem fìendorum. Et volumus quod tempore divini offici) nullatcnus discurrant, vel vagentur per ambitum, seu alia loca conventuum
sub pena privationis taxationum suarum. Et volumus quod omnes fratres studentes indifferenter intersint in primis et missis matutinalibus in conventu Treverensi in diebus festivis sub
eadem pena'. Cf. FAC 47a, fol. 185v.
70
In eisdem locis, zie de tekst van noot 69. Deze bepaling vinden we op gezette tijden m de
provinciale acta van de vijftiende eeuw terug, b.v. m 1445 (FAC 6, fol. 81 r; FAC 47a, fol.
278v), in 1467 (FAC 47a, fol 389r), in 1479 (ibid , fol. 435r).
11
FAC 6, fol 45r prov. kap 1435. 'Item quod studentes theologiae pro simplici forma debeant frequentare alternatis vicibus primam et missam matutinalem singulis diebus. Diebus
vero dominicis et festivis omnes studentes tam pro forma lectoratus quam pro simplici forma
debent interesse primae et missae matutinall, exceptis illis qui habent actu praedicare. Placet
tarnen nobis quod reverendus prior provincialis vel localis potent illos supportare de vesperis,
qui interfuerunt primae et missae matutinali in diebus fenalibus dummodo vidennt eos sollicitos circa studium'. Cf. FAC 47a, fol 228г.
12
Het Salve Regina op het einde van de completen, op plechtige wijze gezongen, was min of
meer een eigen plechtigheid geworden.
" B.v. volgens prov. kap. 1441. 'Item volumus quod lectores, cursores, informatores, qui non
habent actu praedicare aut legere, visitent magnam missam, vesperas et Salve Regina' (FAC 6,
fol. 65r; FAC 47a, fol. 275v).
14
Paires, te weten de oversten, lectoren, paters met belangrijke functies en oude paters; fra
tres, de overige paters en fraters en eventueel de broeders.
262

nisi habeant legitimam excusationem studij, occupationis, seu infirmitatis: et
nullatenus vadant per ambitum tempore Divinorum. Lectores vero, cursores,
magistri studentium, et informatores caeterique studentes Theologiae intersint
summae missae, Vesperis et Salve Regina. In Treveri vero Missae matutinali
sub poena privationis pitantiae' 75 .
Wanneer na 1451 de hervorming van de zalige generaal, Joannes Soreth, in de
Nederduitse provincie geleidelijk ingang vindt door afzonderlijke hervorming
der verschillende kloosters, worden de algemene koordispensaties ten bate van
de studie minder en de straffen op koorverzuim zwaarder. Steeds weer wordt
in deze jaren herhaald, dat de lectores vacantes het koor moeten bijwonen. Het
provinciaal kapittel van 1465 te Aken wil, dat de gegradueerden, wie zij ook
zijn, naast hoogmis, vespers en Salve Regina (de vanouds voor hen steeds verplichte koorgedeelten) ook de processies meemaken en dat de lectores vacantes
bij het koorgebed aanwezig zijn. De theologiestudenten proforma simplici zien
zich hun vrijstelling geheel ontnomen. Koorverzuim kwam hun te staan op een
jaar vertraging van hun studie 76 . Als in 1479 voor de tweede maal 77 de hervorming in het klooster van Keulen doorgevoerd wordt, wordt door het provinciaal kapittel ook de vrijstelling van de theologiestudenten pro forma lectoratus
drastisch ingeperkt, omdat ze hun vrijstelling blijkbaar niet voldoende voor hun
studie benut hadden. Er moest, aldus het kapittel, uniformiteit zijn tussen de
studenten van de theologie en van de filosofie. Allen moesten gelijkelijk, evenals de overige religieuzen, de horae diurnae bijwonen. 'Absurdum namque est
quod aliquibus chorum frequentantibus reliqui inutiliter per conventum discurrant'. Zelfs de lectoren moesten bij de horae diurnae verschijnen, wanneer
ze die dag of de volgende niet hoefden te preken. Dit laatste werd tegelijk benadrukt voor alle docenten van heel de provincie; alleen preek of onderricht op
de dag zelf of de volgende was een geldige reden tot afwezigheid bij de horae
diurnae18. Bij al deze beperkende maatregelen schijnt de vrijstelling van het
nachtofficie voor de docenten vooralsnog gehandhaafd te zijn. In het begin van
de volgende eeuw blijkt het koorbezoek in de studentenwereld opnieuw te wen-

,5
FAC 6, fol. 81r: prov. kap. 1445. Cf. FAC47a> fol. 278v. Depitantia,pictantia of pietantia
was veelal iets extra's in de refter in de vorm van een toespijs of van een glas wijn, vooral op
feestdagen en soms alleen voor bepaalde personen.
76
FAC 47a, fol. 382v: prov. kap. 1465. T.a.v. de studenten: 'Item quod studentes Theologiae
pro simplici forma visitent chorum sicut alij fratres, sub poena tardationis studij unius anni'.
77
Voor de eerste maal in 1471, voor de tweede maal in 1479 en voor de derde maal in 1489;
zie ook p. 124-125 van deze studie.
78
FAC 47a, fol. 435r: prov. kap. 1479, gehouden te Keulen. Het silentium en de gemeenschappelijke maaltijd werden voor heel het convent opnieuw benadrukt; geen comessationes
in dormitorio; verder vele andere observantievoorschriften. In 1471 waren vooral de misbruiken tegen de armoede aangepakt.
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sen over te laten. Het provinciaal kapittel van 1512 komt dan, 'in overweging
nemend dat sommige Cursoren, Informatoren, theologie- en andere studenten
zonder acceptabele reden van het koor wegblijven en slechts zelden het officie
bijwonen', tot radicale maatregelen. Op straffe van uitstel van verdere promotie
moeten ze voortaan het koor bezoeken zoals de andere conventsleden, zowel bij
de metten als bij de andere uren 79. Hiermee is dus de algemene vrijstelling, vooral van het nachtofficie, niet alleen voor de studenten, maar ook voor de lagere
docenten opgeheven. Toch wilde het provinciaal kapittel niet degenen die het
waard waren, elke mogelijkheid tot dispensatie van het koor ontnemen. Wegens
drukke werkzaamheden bij preek en studie 'quasi continuo occupati' konden
zij nog ten dele vrijgesteld worden. Deze dispensatie moest echter worden vastgesteld door de plaatselijke prioren, rekening houdend met persoon en werk 80 .
De plaatselijke prioren kregen dus met betrekking tot de studenten ruimer gelegenheid om bij misbruik in te grijpen; of echter de door hen gegeven vrijstelling veel zal verschild hebben van hetgeen de hervorming van Jan Soreth als
noodzakelijk of gewenst voor de studie meende te moeten handhaven, valt te
betwijfelen. Het bleef een moeilijk te regelen materie, vooral voor het studium
generale te Keulen. Twintig jaar later, in 1532, wordt door de provinciale overheid in overleg met de prior en het convent van Keulen een geheel nieuwe regeling voor de van elders komende studenten opgesteld. De studentes exterme
werden ingedeeld in drie klassen, waarbij niet de studierichting of graad, maar
de contributie, welke aan het studiehuis betaald moest worden, het criterium
vormde. De studentes cum plena taxa bezochten normaliter alleen de hoogmis
en het Salve Regina; op zon- en feestdagen ook de metten en de horae diurnae
(waarbij de vroegmis voor de priesters verviel). De studentes cum media taxa
bezochten op de zondagen niet de metten, maar wel de horae diurnae met de
vroegmis. Verder wisselden zij op de weekdagen elkaar in twee groepen af: de
ene helft woonde op maandag, woensdag en vrijdag de metten, de hoogmis met
de bijbehorende uren, de completen en het Salve Regina bij, de andere helft de
prime, de vroegmis, de vespers en het Salve Regina. Op dinsdag, donderdag en
zaterdag ging het juist omgekeerd. De studentes sine taxa bezochten alle horae
diurnae zoals de eigen leden van het convent, verder om beurten de metten
zoals de studentes mediae taxae. Voor de studentes iuvenes, die nog geen priester gewijd waren, gold dezelfde regeling, behalve dat zij per se elke zondag de
metten moesten bijwonen. Dan volgt nog een hele reeks aanvullende bepalingen,
o.a. een lijst van 32 feestdagen, waarop alle studenten niet bij de metten en de
vroegmis, maar wel bij alle horae diurnae en bij de beide completen aanwezig

7

» FAC47b, fol. 51r: prov. kap. 1512.
Ibidem.
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moesten zijn. Verder moesten de studenten ook de processies binnen en buiten
het klooster meemaken 81 .
Onder het provincialaat van Eberhard Billick (1542-1557), die enorm hard gewerkt heeft voor het behoud en het herstel van de Nederduitse provincie in de
moeilijke tijd der Hervorming, wordt er nog eens de volle nadruk opgelegd,
dat het studium litterarum het studium pietatis niet in de verdrukking mag brengen. De studenten moeten buiten de lessen en disputen niet door het hele klooster lopen te praten, vooral niet tijdens het koorgebed. Wie de metten niet
hebben bijgewoond, moeten 's morgens na drieën gewekt worden en vóór half
vier op het koor verschijnen om daar de metten te reciteren (geen gezongen
metten dus) en zo laten zien, dat ze eerst het rijk Gods zoeken ! Magister studentium, Informator en novicenmeester moeten gezamelijk en afzonderlijk
hierop letten. Op dagen, waarop ze niet allemaal in de metten geweest zijn,
moeten 's morgens de gewone lessen gegeven worden, ook al is het een feestdag. 'Wij kunnen en mogen immers deze vrijheid aan de studenten niet toestaan, tenzij om een eerzame en billijke reden, zoals onderricht en studie' e2 .
Over de vrijheid van magisters en lectoren met betrekking tot het koor vinden
we in de kapittelacten in de eerste helft van de zestiende eeuw geen bepalingen.
We mogen wel aannemen, dat ze in grote trekken gelijk gebleven zijn aan die
van de hervorming uit de tweede helft van de vijftiende eeuw.

Bij de vele voorrechten, welke aan een universitaire titel, een lectoraat of zelfs
maar aan de Studentenstatus verbonden waren, is het geen wonder dat vooral
in tijden van verzwakking van de religieuze observantie sommige figuren met
minder edele motieven zich op onregelmatige wijze door tussenkomst van invloedrijke kerkelijke en wereldlijke personen toegang tot de studie en tot allerlei
functies en titels trachtten te verschaffen, en zich uiteindelijk zelfs functies en
graden zo maar lieten verlenen zonder enige behoorlijke studie. Men kan deze
praktijken sedert het begin van de veertiende eeuw in verschillende orden vaststellen. Optreden van de religieuze overheid hielp weinig of niets, want vooral de
pauselijke interventie nam hand over hand toe, vooral onder het pontificaat
van Joannes XXII (1316-1334), die tamelijk gemakkelijk de licentia docendi
verleende tegen de gewoonten en maatregelen van universiteiten en kloosterorden in. Clemens VI (1342-1352) stond zelfs vrij makkelijk een promotie van
Parijse studenten aan een andere universiteit toe, zelfs wanneer daar nog geen

81
De volledige tekst van deze regeling, welke ook op andere punten zeer instructief is voor
het studium generale van Keulen, vindt men in bijlage III p. 347-348.
"2 FAC 47b, fol. 585v: convocatie capitularis 1552.
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echte theologische faculteit was, of gaf verlof om het licentiaat te behalen in
steden waar zelfs geen universiteit was " .
Bij de Karmelieten vinden we pas vrij laat sporen van deze activiteiten. Het
generaal kapittel van 1351 te Toulouse verbood iedere Karmeliet zich voortaan
door de Romeinse Curie het magisterium te laten verlenen zonder voorkennis
van de generaal 84 . Sedertdien traden de constituties met strenge straffen en
tenietverklaring van alle verworven titels en voorrechten op tegen degene, die
zich door tussenkomst van wie dan ook, een gunstige positie of graad veroverd
had, en deze maatregelen worden met verloop van tijd op de generale kapittels
weer onder de aandacht gebracht.
Ondanks deze maatregelen bleef de orde op verschillende plaatsen van een verval van de observantie en van een geleidelijke toename van onregelmatig verkregen functies, titels en privileges niet verschoond. Ook in de Nederduitse provincie was tengevolge van het Westers Schisma en de scheuring in de orde
een zekere verslapping van observantie ingetreden. Er blijkt later tenminste een
hervorming nodig. Het opvallende bij dit alles is echter, dat er, terwijl in de
provincie minstens vanaf ± 1425 geijverd werd tegen een misbruik van de privileges van allen, die bij studie, onderwijs en wetenschap betrokken waren, van
een verslapping der studieeisen of van onregelmatig verkregen lectoraten en
promoties weinig of niets te bespeuren valt. Ernstige misbruiken moeten er m.i.
dan ook bij studie, examens en promoties niet voorgekomen zijn, anders hadden we daartegen, bij de voorhanden bepalingen voor een goede observantie, wel
maatregelen gevonden. Wie toch voor het ene ijvert (geen misbruik van de privileges), zal toch het andere (het ergere kwaad van misbruik van privileges, die
onrechtmatig verworven zijn) niet over zijn kant laten gaan 85 . Uit de hervorming, die Joannes Soreth in de Nederduitse provincie pas goed op gang heeft
93

E. YPMA, La formation des professeurs chez les Ermites de Saint-Augustin de 1256 à 1354,
Paris 1956, 113-118.
84
MHC, 168: gen. кар. 1351 : 'Item de studüs et studentibus ordinamus, quod nullus audeat
sibi de celerò impetrare magisterium per curiam Romanam vel in alio loco quocumque sine
licentia prioris generalis prius super hoc petita et obtenía; quod si quis oppositum fecerit, volumus, quod nullam taxationem aut subventionem ab ordine vel a sua provincia recipiat quoquomodo, sed ipso facto omni honore, gradu et statu in ordine sii privatus'. Dat bij het verlenen van het magisterium door de Curie hoge wetenschappelijke eisen niet steeds verwaarloosd hoefden te worden, blijkt b.v. uit het geval van Bernardus Olerii, de latere generaal van
de orde. Wegens talrijke sterfgevallen onder de magisters t.g.v. de pest vraagt generaal Johannes Ballister paus Urbanus V om Bcmardus Oller, reeds baccalaureus biblicus van Parijs,
examen, licentiaat en promotie toe te staan bij een of andere magister aan de Curie. Urbanus
staat de promotie toe zonder voorafgaande sententiecursus maar na een examen door zes
magisters aan de Curie (Chartularium Universitatis Parisiensis, ed. H. DENIFLE-A. CHÂTELAIN,
4 vol., Parisiis 1889-1897, III 107; Bull. Carm., I 112).
85
Gezien een enkele bepaling uit deze tijd tegen onregelmatige praktijken bij de studie, waren
er wel sommigen, die onrechtmatig een titel of functie verworven hadden, maar waarschijnlijk
niet veel. In 1437 bepaalt het prov. kap., dat allen die promotie gemaakt hebben zonder toe-
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gebracht, zijn enkele bijzondere maatregelen bekend om het besproken kwaad
te voorkomen. In 1458 verordende het provinciale kapittel, dat voortaan nie
mand meer tot een of andere graad bevorderd zou worden dan nadat hij onder
86
ede beloofd had, dat hij de hervorming niet zou tegenwerken . Er is vervolgens
een veelvuldige en sterkere benadrukking van de eis, dat de lectores vacantes
(de lectoren zonder onderwijsfunctie) hun koorplichten moesten nakomen.
Daarbij werd in 1461 en 1481 het (reeds oude) verbod in de provinciale acta
opgenomen, dat niemand lector genoemd mocht worden, tenzij degenen, die
aangewezen waren om les te geven. De lectores vacantes mochten alleen bij
hun eigen naam genoemd worden en geen lector; hun voorrang behielden ze
87
direct na de dienstdoende lector . Sedert 1467 mocht voortaan geen enkele
student tot lector bevorderd worden, tenzij met toestemming van zijn eigen con
88
vent . De kandidaat moest de vereiste kennis hebben, gewoon zijn te preken
89
en een formeel examen afleggen volgens het aloude gebruik in de provincie .
stemming van de provinciaal en het provinciaal bestuur, en zonder toestemming zijn voorge
dragen aan de generaal voor promotie (in algemene zin !), niet anders aanvaard mogen worden
dan volgens hun oude status, met behoud evenwel van de verordeningen van de generaal
(FAC 6, fol. 52r) Het is bij deze bepaling met eens zeker, a. dat het uitsluitend om promotie
bij studie of onderwijs gaat; b. dat bij geval a niet aan de wetenschappelijke voorwaarden is
voldaan. Voorop staat het verbod van promotie zonder de vereiste toestemming, hetgeen ook
blijkt uit de nadere motivering, namelijk 'om de vrede en eendracht in onze provincie te be
waren' (ibidem).
86
FAC 47a, fol. 335r· prov. kap. 1458: 'Statuimus et ordinamus, quod nullus amodo ad gradus sublimabitur et promovebitur lectoratus, msi promiserit luramento praestito, se non veile
obviare reformationi salutari, tam directe quam indirecte'.
^ FAC 47a, fol. 343r: verbod van 1461; ibid., fol. 443r: verbod van 1481. Het oude verbod
dateert minstens van het gen. kap. 1345: 'Item ordinamus quod nullus frater Lector vocetur
sive nominetur, licet alias lector fuerit vel theologiam legent, nee habeat ahum locum in choro,
capitulo et refectorio, nisi secundum antiquitatem religionis et nisi ordinatus fuent per suum
capitulum provinciale seu capitulum generale vel per priorem generalcm vel per suum provincialem ad legendum in aliquo conventu. Hoc adjecto si ad legendum m aliquo conventu
ordinatus fuerit et legere recusaverit, ut levitate et olio vacare possit, ex tune gratas et libertatibus lectoriac non gaudeat, nec lector nominetur ut praemittitur. Si autem evidenti antiquitate, infirmitate vel alia causa legitima possit excusan, vel ex magna multitudine ipsos vacare
oporteret, tune volumus praedictos grains et libertatibus lectorum actu legentium gaudere
quoad gradum m choro, capitulo et refectono post lectores actu legentes' (MHC, 156).
ββ
FAC 47a, fol 389r. prov. кар. 1467: 'Item instituiumus quod nullus frater studens m lectorem ex nunc promoveatur, nisi de speciali volúntate convenlus sui'. Volgens een bepaling
van het prov. kap. van 1482 gold die toestemming alleen de grote en reeds lang hervormde
conventen met veel afgestudeerden; in kleine en pas hervormde kloosters konden de definitoren van het prov. kap. een lector benoemen zonder toestemming van het convent, maar dan
wel iemand uit de hervormde leden van het convent (FAC 47a, fol 447r).
851
FAC 47a, fol. 405ν· prov. kap 1471 : 'Item innovamus in praesentiarum antiqua rationabilia statuta pro bono pacis conventuum edita quod nullus amodo promoveatur m lectorem,
msi de beneplacito et consensu conventus. et quod sit competentis litteraturae, et assuetus
praedicare luxta provisiones factas in novissimo capitulo generali, et quod formaliter respondeant luxta consuetudmem ab ohm in provincia observatam'.
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Voor de leden van de hervormde conventen gold het nog strengere voorschrift,
dat niemand uit een hervormd convent naar welk studium dan ook gezonden
mocht worden of, zo hij daar reeds was, daar bevorderd mocht worden, tenzij
zijn eigen communiteit unaniem daarvoor was en beloofde voor het nodige te
zorgen, de student zelf moest beloven in dat studium als een hervormd religieus
90
te leven
De eerste drie opvolgers van Joannes Soreth m het generalaat, Martignom
(1471-1481), Raynaud (1481-1503) en Terrasse (1503-1511), die zelf door pau
selijke begunstiging aan het bestuur waren gekomen, hebben het werk" van de
hervorming in de hele orde allerminst goed gedaan. De periode van hun be
stuur is ondanks schoonschijnende besluiten een tijd van vriendjespolitiek en
vooral van het op grote schaal verlenen van allerlei privileges, titels en graden,
vaak tegen grof geld Misschien werd men geleid door de overweging, dat als
deze dingen met bij de hoogste ordesoverheid te verkrijgen waren, ze toch te koop
waren bij de Romeinse Curie. Dan was het maar beter, dat het geld binnen
de orde bleef91. De generaals konden persoonlijk de magistertitel wel niet ver
lenen, maar zij konden iemand tegen de vastgestelde orde in voor de promotie
aanwijzen, voor iemand een pauselijke promotiebulle verwerven of hem op te
gemakkelijke voorwaarden op het generaal kapittel laten promoveren (waar
overigens een rechtmatige promotie mogelijk was) 9 2 .
Maar in de provincies van Noord-west Europa, waar Soreth het meest gewerkt
had, vond de hervorming voortgang Om het werk van de hervorming tegen
de eigen hoge overheid te beschermen kocht (') de Nederduitse provincie om
streeks 1484 voor vier ducaten per jaar van de generaal Pontius Raynaud het
privilege, dat de generaal geen graden zou verlenen tegen de voordracht van
het provinciaal bestuur in 9 3
90
FAC 47a, fol 389r prov kap 1467 'Item cum nostrae constitutiones dare praecipiant,
solos fratres virtuosos ас boni testimonij ad studia ordinis promovendos esse, mstituimus quod
nullus frater de conventu reformato ad studium quodcumque admittatur, aut si admissus sit,
ex nunc ultra promoveatur, nisi suus conventus, in quo titulum reformationis accepit unanimi
consensu pro eo stabit, aut suppliciter eum promoven desideret, sibique simul necessaria ho
nesta dare promittat Et tales se gerere tenebuntur tempore sui studij in vestitu et monbus,
sicut reformati sub poena eiectioms a studio' In de zestiende eeuw wordt voor het convent
van Frankfurt dit verbod tot het andere uiterste doorgevoerd De provinciaal verleende in
1514 dit hervormde klooster, dat hij in goede observantie sedert de invoering van de hervor
ming in 1470 aantrof, een privilege, waardoor het niet alleen kandidaten aan de provinciale
overheid kon voordragen, maar bij weigering van die kant deze personen onder het zegel van
de communiteit zelf tot de studie voor de graden kon bevorderen (FAC 47b, fol 57v)
91
A STARING, Der Karmehtengeneral Nikolaus Audet und die Katholische Reform des XVI
Jahrhunderts, Rom 1959, 19-20
2
» Zie ρ 201-202 van deze studie
93
FAC 47a, fol 454v, cf STARING, Der Karmehtengeneral Nikolaus Audet, 19. De vier du
caten (vijf en een halve Rijnse gulden) worden vanaf 1484 regelmatig bij de uitgaven van de
provincie vernield
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Wanneer dan ook het generaal kapittel van 1503 te Piacenza bij zijn maatregelen tegen het onrechtmatig streven naar promotie en privileges zegt: 'cum
sint hodie plures quasi graduati, quam fratres simplices'94, kan dit zeker niet
voor de Nederduitse provincie gegolden hebben. Er is in de Nederduitse provincie maar één magister bullatus bekend, namelijk in het begin van de vijftiende
eeuw Albertus Rinbach, die zijn promotie dankte aan een bulle van Joannes
XXIII" 5 .
Nicolaus van Spiers, reeds licentiatus van de Keulse universiteit, promoveerde
op het generaal kapittel van 1411 te Bologna, doch dit was een reglementaire
promotie en Nicolaus werd dan ook direct door de Keulse theologische faculteit als eigen magister geaccepteerd96.
Later, in 1524, voerde generaal Audet om het euvel van een promotie honoris
causa (promotie in brede zin tot een of andere functie of graad) als beloning
of gunst te bestrijden, voor verdienstelijke leden, die niet de vereiste studie gemaakt hadden, de gradus paternitatis in, die recht gaf op stem en plaats onmiddellijk na de magisters in de theologie. De benoeming kwam alleen toe aan de
generaal 97 .
Pas tegen het midden van de zestiende eeuw blijkt in de provincie Nederduitsland langzaam het misbruik ingeslopen te zijn, dat men de titel, eer en privileges van het lectoraat had weten te verwerven 'absque officio et meritis'. Daartegen trof het provinciaal kapittel van 153198, maar vooral dat van 154999 dan
ook maatregelen, waardoor de eisen van studie en daadwerkelijke uitoefening
van de functie voor het lectoraat weer scherp gesteld werden.
AANTEKENINGEN OVER HET STUDENTENLEVEN

Over het leven van de studenten binnen de kloostergemeenschap is in de vorige
»4 ACG, I 322.
95
FAC 47a, fol. 179v; FAC 47e, fol. 11 г. Hij werd evenwel door de universiteit van Keulen
geaccepteerd. Deze Albertus Rinbach of Albertus de Rynbach is wellicht dezelfde als Albertus
de Rohrbach, die misschien te Parijs gestudeerd heeft; cf. МНС, 402-403.
96
FAC 47e, fol. 214г.
97
ACG, I 377: gen. kap. 1524: Caput Unum continens modum reformationis editum. Er
mochten in een klooster niet meer dan vier personen met deze gradus paternitatis zijn.
98
FAC 47b, fol. 128v.
99
FAC 47b, fol. 549r: convocatie capitularis 1549: 'Item ordinatur sic: Irrepsit paulatim abusus in provinciam, ut honorem lectoratus sibi petant et ambiant qui non praestant lectoris
officium, quo factum est, ut nomen dignissimi officii abierit in nomen ambitiosi honoris absque
officio et meritis; Cum olim maiores nostri nomen illud nemini concesserint, nisi egregie ver
sato in artibus et Theologia, et qui reipsa praelegerit fratribus, et docuerit in concionibus populum: Pro cuius emendatione statuimus et ordinamus ut nemo post hac ordinetur in lectorem nisi studium suum in artibus per biennium compleverit, responderitque formaliter in Universitate aliqua, aut capitulo provinciali et promittat se velie nomini et muneri suo satisfacere'.
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paragraaf in verband met het koorgebed al iets gezegd. Over hun verdere doen
en laten konden nog enkele interessante gegevens achterhaald worden, die hier
niet achterwege mogen blijven. Van één nadeel ten aanzien van het beschikbare
bronnenmateriaal moeten we ons hier echter goed bewust zijn ten einde een
objectief beeld van het studentenleven te kunnen vormen. Aan de zorg namelijk
van de overheid voor een vlot verloop van de studie en voor de onderhouding
der religieuze observantie, die in verschillende bepalingen van constituties en
kapittelacta naar voren komt, danken we verschillende inlichtingen over het
eigen leven van de studenten, maar het is daarbij jammer voor een onbevooroordeelde kijk op het studentenleven, dat zodoende onze informatie grotendeels
slechts genomen kon worden uit de negatieve formulering van verbodsbepalingen. Een goed verstaander zal hier tussen de regels door kunnen lezen en iets
van het normale, gezonde en opgewekte studentenleven weten te ontdekken.
Zo goed als in de tegenwoordige tijd hebben in de Middeleeuwen de studenten
aan scholen en universiteiten in eigen gebruiken en tradities een grote uitbundigheid en levenslust vertoond. De middeleeuwse universitaire studentenwereld
was ongetwijfeld rumoeriger en nog meer een wereld op zichzelf dan de moderne studentengeneraties. Het internationale gezelschap aan de universiteiten
met hun onderling rivaliserende groepen oïnationes, de veelal corporatieve opbouw der studentengemeenschap met eigen leef- en rechtsregels, het samenwonen in colleges en convicten en het verschijnsel van de Wanderstudent met zijn
ervaringen van elders, hebben dit alles in de hand gewerkt. Ten opzichte van
deze roerige studentenwereld vormden de Karmelstudenten, zo goed als die der
andere bedelorden, een besloten gemeenschap, die allereerst bepaald werd door
een strak gereglementeerd kloosterleven. Het zouden evenwel geen echte studenten geweest zijn, als hun samenzijn niet hier en daar een studentikoos stempel gedragen had, vooral in de grote studiehuizen, met name in de studia aan
de universiteiten, waar veel Karmelstudenten hun contacten hadden met de
omringende studentenwereld. Te Parijs woonden de theologiestudenten aanvankelijk zelfs apart in een gehuurd huis te midden van de universiteitsstudenten
tot ± 1320100. Zo kwam men er gemakkelijk toe niet alleen mee te doen aan
ontgroeningspraktijken en promotiefestiviteiten buitenshuis, maar deze gebruiken ook in te voeren in de eigen gemeenschap. Maatregelen van de overheid
volgden, wanneer de grens van het toelaatbare overschreden werd. Grote aandacht had de generale overheid voor Parijs, het roerige middelpunt van de
middeleeuwse studentenwereld, waar vooral in de veertiende eeuw veel studenten van de Nederduitse provincie studeerden. Dat het er soms zeer heftig kon
toegaan, o.m. bij de disputen, en niet zozeer in dienst van de wetenschap als van
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Zie hoofdstuk V p. 139-141.
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de politiek 101 , blijkt uit de krasse taal, waarmee het generaal kapittel van 1362
excessieve situaties beschrijft102. Ook de financiële kanten van het studentenleven eisten het zorgzame toezicht van de overheid. Volgens een bepaling van
de constituties, gemaakt in 1336, mocht een nieuwe magister in de theologie te
Parijs of in Engeland bij zijn promotiefeest voor eten en drinken niet meer dan
200 gedevalueerde solidi (solidi nigri) uitgeven of laten uitgeven door iemand
uit de orde of zelfs maar door een wereldlijk persoon, tenzij de jonge doctor
van te voren ten overstaan van zijn overste plechtig zwoer, dat deze wereldlijke
persoon dergelijke uitgaven niet deed uit de goederen van de orde, maar louter
en alleen uit diens eigen bezit 103 . Uit de constituties van 1369, die de zo juist
genoemde maatregel nog uitbreidt tot de biblici en baccalaurei bij de aanvang
van hun universitaire cursus, blijkt, dat bij zo'n feest ook cadeautjes : jocalia
aut muñera aan de medebroeders werden gegeven104. Het generaal kapittel van
1492 bepaalde, dat wegens het grote aantal studenten te Parijs voortaan niemand
van hen bij het feestdiner van een pas gepromoveerde magister aanwezig mocht
zijn, tenzij hij persoonlijk door deze was uitgenodigd; wel moest de nieuwe magister de niet genodigden twee albi geven105.
In 1351 werd door het generaal kapittel van Toulouse het gebruik van de ontgroening aan de Karmelieten, die aan de Parijse universiteit studeerden, op
zware straffen geheel verboden. Een pas aangekomen student heette te Parijs
bejaunus of beyanus™6. Niemand nu van de Karmelstudenten te Parijs mocht
volgens genoemd algemeen kapittel van 1351 een beyanus ontgroenen noch met
water, noch met welke andere gepaste of ongepaste grap ook, noch, zoals de
101
Cf. BENOÎT-MARIE DE LA CROIX O.C.D, Les Carmesaux Universités du Moyen Age,m Etudes
Carmélitaines, XVII (1932) vol. 1, 110.
102
A CG, I 56: gen. кар. 1362: 'Statuimus quod Frater qui brigam fecerit in Conventu Parisius, vel in aliis studiis contra aliquos Fratres, vel maiores seu gradúalos, propter quam Fratres veniant ad verbera, vel usque ad gladiorum, vel cultellorum extractionem, vel baculorum,
lapidum, vel aliorum armorum deportationem et comminationem vel fiant rebelliones, seu colligationes, aut scandalum coram Saecularibus, ipso facto sit revocatus a studio, nunquam promovendus in Ordine. Prior vero talem a Conventu dicto ad suam Provinciam mox remittal;
Fratres vero non Studentes carceri mancipcntur'.
103
МНС, 127-128: gen. кар. 1336. Cf. Const. 1357, 79; Const. 1369, 74.
104
Const. 1369, 74: 'Item ordinamus quod nullus biblicus aut bacalarius seu magister incipiens Parisius aut in Anglia in theologica facúltate ultra ducentos solidos nigrorum turonum
in esculentis et poculentis seu jocalibus aut muneribus dandis fratribus in sua inceptione expendat seu alium vel alios de ordine nostro pro se permittat expenderé in praemissis'.
105
ACG, I 303: gen. кар. 1492: Ordinamus sub eisdem poenis, propter multitudinem Studentium Parisiis, quod nullus ex eis intersit prandio alicuius Magistri noviter laureati, nisi
fuerit per eum specialiter invitatus; tencbitur autem ille Magister noviter laureatus sibi dare
duos albos'.
106
Waarschijnlijk de verlatijnste vorm van 'bec jaune' (W. MULDER, Vaktermen eener Middeleeuwsche Universiteit, in Studien, 63 (1931), dl. 115, 310). Vergelijk onze anders gekleurde
uitdrukking 'groen'.
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constituties van 1357 en 1369 verduidelijkend toevoegen, 'per alium quemvis
vilem tactum mediatum vel immediatum', noch zoals in de constituties van
1462/1499 staat, 'per quemcumque tactum mediatum vel immediatum aque:
straminis vel alterius rei', hetgeen behalve op een overvloedig gebruik van water
vermoedelijk duidt op een of ander minder prettig soort confetti. Wel mocht
men zich eenmaal met mate op een goed glas wijn of een dinertje laten trakteren, als de nieuwe student van de eigen natio of provincie was 107 . Sedert 1357
moest elke student, zo gauw hij in Parijs aankwam, ten overstaan van de prior
daar zweren, dat hij deze voorschriften nauwgezet zou onderhouden 108 . Hiermee was de echte ontgroening van de baan, maar de studentenfuiven en de
traktatie door de groenen bleven in ere. We treffen ze eveneens aan in de Nederduitse provincie, waar de provinciale overheid in de vijftiende eeuw regelmatig moeite deed de uitgaven hiervoor binnen de perken van de religieuze armoede te houden. In 1441 stelde het provinciaal kapittel voor de studenten vast,
dat bij hun studentenfuiven (convivía) van niemand meer dan zes albi gevraagd
mocht worden en dat de beiani slechts acht albi mochten betalen109. Twee jaar
later klinkt het opnieuw, dat de studenten matigheid zouden betrachten in hun
uitgaven bij hun ontspanning en feesten; dat de studentenbisschop met Sinterklaas niet meer zou uitgeven dan één Rijnse gulden en dat de groenen niet meer
zouden betalen dan één Keulse mark 110 . De juist vermelde beperkende voorschriften van de overheid doelden onder meer op de uitgaven bij gelegenheid
van de examens. Bij het afleggen van een examen moest er getrakteerd worden
en wel door iedere student, die geslaagd was, afzonderlijk en persoonlijk. Op
straffe van uitstel van verdere promotie verbood het provinciaal kapittel van
1457 aan de studenten bij hun examens voortaan meer uit te geven dan twee
Keulse marken 111 . Het gewraakte euvel dook echter steeds weer op en het milieu
107
MHC, 169: gen. kap. 1351 : 'Item inhibemus sub poena expulsionis et revocationis a studio cum privatione vocis et loei ipso facto, ne aliquis studens Parysius quicumque fuerit seu
gradatus, audeat aliquem beyanum Parysius beyanizare per aquam seu quocumque alio modo
ludi honesti vel inhonesti, sed tantummodo vinum vel prandium semel, si de sua natione aut
provincia fuerit, recipere poterit moderatum'. Behalve bovengenoemde straf verbeurde men
dat jaar zijn vestiarium. De provinciaals werd opgedragen de vestiaria der studenten niet naar
Parijs te sturen, maar naar de generaal, zodat hij zelf voor de uitvoering van de bepaling kon
zorgen. Cf. Const. 1357, 79; Const. 1369, 71; Const. 1462/1499, Rubrica XV, Caput XV, η. 8.
108
Const. 1357, 76.
109
FAC 6, fol. 65г: рго . кар. 1441 : 'Item ordinamus pro studentibus, quod in suis convivijs nullus taxatur ultra sex albos, et beiani solvant octo albos tantum'. Cf. FAC 47a, fol. 275v.
110
FAC 6, fol. 74r: рго . кар. 1443: 'Item ordinamus quod studentes debeant moderare ex
pensas in eorum festivitatibus et volumus quod episcopus studentium in festo nycholai non
exponat ultra florenum Renensem et quod beyani non solvant pro beyano ultra markam Coloniensem'. Cf. FAC 47a, fol. 285v.
111
FAC 47a, fol. 332v: prov. кар. 1457: 'Item quod studentes in responsionibus eorum amodo
non exponant ultra duos marcas Colonienses sub poena retardationis promotionum suarum
ibidem'. Voor het examen in de vorm van een responsie zie hierboven, p. 192-193.
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schijnt daarbij zelfs een zekere pressie op de studenten uitgeoefend te hebben
om bij hun examen met een flink bedrag ten behoeve van een feest voor de dag
te komen, want verschillende studenten verontschuldigden zich bij de overheid
- terecht of ten onrechte - geen examen in de filosofie of theologie gedaan te
hebben wegens de hoge onkosten daaraan verbonden. Het provinciaal kapittel
van 1467, dat deze feiten aan de orde stelt en eraan herinnert, hoe dikwijls het
grote uitgaven bij examens verboden heeft, eist dan met nadruk dat voortaan
te Keulen, Trier of elders elke student in de filosofie of in de gewone theologie
(voor het lectoraat kón het gewoon niet anders) elk jaar een plechtig examen
moest afleggen, tenzij hij de provinciaal een geldige reden van verhindering zou
voorleggen112. Enkele studenten die hun examen verzuimd hadden, werden verplicht dit het komende studiejaar alsnog in te halen113.
Naast de feestelijkheden bij de opname van nieuwelingen in de studentengemeenschap en bij het slagen voor een examen, waren er in de loop van het jaar
enkele kerkelijke feesten, die bij de Karmelstudenten van de Nederduitse provincie speciale aandacht kregen. Reeds is het Sinterklaasfeest genoemd, dat
vanouds in de kloosterscholen gevierd werd en vervolgens ook aan de middeleeuwse stadsscholen ruime verbreiding vond 114 . Evenals elders werd er bij dit
feest door de Karmelstudenten een episcopus studentium gekozen, die het middelpunt van het vermaak was en moest zorgen, dat iedereen gul onthaald
werd 1I5 . Als hun bijzondere patroon vereerden de studenten Sint Hieronymus,
terwijl ook de drie andere grote Westerse kerkleraren: Ambrosius, Augustinus
en Gregorius de Grote, bij hen in grote ere stonden. Volgens een reglement voor
het Keulse studium generale uit het jaar 1532 moesten alle studenten op de
feesten van de vier kerkleraren het gehele koorofficie zingen, zowel het officium
nocturnum als het officium diurnum, ofschoon zij anders in meer of mindere mate
vrijstelling van het koor hadden 116 . Milendunck heeft in de zeventiende eeuw
nog in de oude conventsboeken van Mainz kunnen lezen, hoe daar de gewoonte
bestond het feest van de kerkleraar Hieronymus op 30 september plechtig te
vieren. In 1472 maakte de graaf van Nassau de feestelijkheden mee en bezorgde
de communiteit een gulle traktatie. Ook te Keulen vierden de studenten Hie112
FAC 47a, fol. 389r: prov. kap. 1467: 'Item studentibus in suis responsionibus pro forma
philosophiae ac simplicis Theologiae similiter et pro forma lectoratus saepe interdiximus facere graves sumptus, idipsum pro nunc interdicimus pro eo, quod multi praedictorum se excusant non respondisse propterea volentes quod ex nunc omnis studens Coloniae, Treviris vel
alibi in studio existens pro forma philosophiae et simplicis Theologiae teneatur singulis annis
solemniter responderé, nisi coram R. M. provinciali alleget causam impedimenti sui'.
113
FAC 47a, fol. 387г.
114
F. NETTESHEIM, Geschichte der Schulen im alten Herzogthum Geldern und in den benach
barten Landestheilen, Düsselforf z.j. (1881), 42-43 en 153-155.
115
Ibidem; cf. hierboven noot ПО.
116
FAC 47b, fol. 135v; zie bijlage III p. 347-348.
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ronymus als hun voornaamste patroon, hetgeen in Milendunck's tijd nog in
zwang was, 'cum larga fratrum recreatione' zoals het bericht luidt 117 , een uitdrukking welke tot op onze dagen in de orde een vertrouwde klank gehad heeft.
Magister Theodoricus van Gouda, conventualis van het klooster van Utrecht
en van 1528 tot aan zijn dood in 1539 provinciaal van Nederduitsland, deed
veel voor de opleving van de studie en stichtte onder meer verschillende studiebeurzen. Hij vergat daarbij ook de gezelliger kanten van het studentenleven
niet. Van een verworven jaarrente van 31 gulden, welke hij geheel besteedde
ten bate van het Keulse studium generale, o.a. voor een studiebeurs, een jaarlijkse hulpverlening aan minder bedeelde studenten rond het feest van Sint Augustinus en voor de Keulse bibliotheek, zonderde hij ook enkele goudguldens
after verhoging van de feestelijkheid op de feestdagen van genoemde vier kerkleraren. Voor het feestdiner van de studenten op Hieronymusdag werd jaarlijks
één goudgulden bestemd, terwijl voor de maaltijd van de conventsleden en de
anderen, die niet aan het eigenlijke feestdiner deelnamen doch in de gemeenschappelijke refter aten, een halve goudgulden werd gegeven. Bij de gemeenschappelijke maaltijd van studenten en conventsleden samen op de feestdagen
van Ambrosius, Augustinus en Gregorius moesten ten bedrage van één goudgulden twintig maten goede witte wijn geschonken worden118.
Van al deze feesten en studentikoze gebruiken gedurende het studiejaar kwam
in de bronnen betreffende de hele orde en de Nederduitse provincie terloops
iets naar voren. Andere feesten kunnen wellicht in de schaduw gebleven zijn.
Van de feesten van de H. Catharina en de Onnozele Kinderen, welke wijd en
zijd onder de studerende jeugd gevierd werden, werd geen vermelding gevonden.
Men moet trouwens van de bronnen, die voor het onderzoek beschikbaar waren, zoals constituties en kapittelacta, geen breedvoerige uiteenzetting verwachten van de vrolijker kanten van het studentenleven. Naast de grote kerkelijke
feesten vormden deze speelse evenementen een welkome afwisseling bij een druk
studieprogram, want de studenten kregen - tenzij in tijden van verslapping van
de observantie - niet zo veel kans elders verstrooiing te zoeken. De jonge religieuzen die voor de studie bestemd waren, mochten niet op termijn gezonden
worden en ook niet dikwijls met andere bezigheden belast, zodat ze hun lessen
niet konden bijwonen of hun studieopgaven niet konden leren119. Mocht in
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FAC 47a, fol. 410v.
Köln, Stadtarchiv, Repertorium der Karmeliter, Urkunden Nr. 205, 19 april 1534.
" ' МНС, 182: gen. кар. 1362: '...quod pueriel iuvenes ordinati ad studium et ad discendum
nullatenus possint mini ad términos vel ad quaesturas extra villani nec taliter occupentur saepius, quod suas lectiones non valeant addiscere vel audire'. Een dergelijke bepaling vinden
we drie jaar eerder bij het prov. kap. te Boppard van 1359; in geval van absolute noodzaak
mochten ze drie of vier dagen op termijn (FAC 47a, fol. 9Ir).
118
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het algemeen al niemand uitgaan zonder verlof en alléén, bij studenten en andere jonge religieuzen was dit nog sterker gereglementeerd. De prior van het
klooster te Keulen krijgt in 1434 opdracht niet gemakkelijk en zonder noodzaak
verlof te geven om de stad in te gaan en wanneer hij het gaf, dan nog minstens
zo, dat niet twee jonge religieuzen, die nog geen priester waren, samen uitgingen120. Dit moet vooral op de studenten betrekking gehad hebben, want in 1440
bepaalde het provinciaal kapittel voor alle kloosters van de Nederduitse provincie, maar met name voor die van Keulen en Trier, dat de prioren het verlof
tot uitgaan moesten beperken vooral in de studiehuizen, zodat de studenten
slechts eenmaal in de vijftien dagen verlof konden krijgen om uit te gaan 121 .
Van het provinciaal kapittel van 1449 mochten de studenten eenmaal per week
de stad in. Na acht uur 's avonds mocht er geen lawaai meer gemaakt worden
en moest iedereen naar bed l22 , want het was, nog afgezien van het nachtelijk
koorgebed, waarvan sommige studenten dispensatie hadden, de volgende morgen weer vroeg opstaan.

120
FAC 6, fol. 41r: prov. kap. 1434: 'Item quod sit discret us in licentiando fratres ad civitatem, sic quod non licentiat ahquem sine necessitate nee etiam duos luvenes fratres simul'.
Cf. FAC 47a, fol. 223v.
121
FAC 6, fol. 61v: prov. kap. 1440: 'Item ordinamus pro conventibus Coloniensi et Treverensi et alijs conventibus provincie nostre quod priores restringunt licentiam fratribus et maxime in studijs sic quod studentes nisi semel hcentientur in quindena'. Cf. FAC 47a, fol. 261 ν.
122
FAC б, fol. 94r. prov. kap. 1449: 'Item mandamus omnibus studentibus sub poena pnvationis studij quatenus in hebdómada solum semel civitatem ingrediantur. et sub eadem pena
eisdem studentibus mandamus quatenus post octavam horam nullum strepitum faciant in dormitorio sed vadant dormitum'. Cf. FAC 47a, fol. 312г.
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HOOFDSTUK Χ

DE V E R E I S T E N VOOR H E T P R I E S T E R S C H A P 1
Evenals bij de Franciskanen 2 en de Augustijnen1 heeft ook in de orde van de
Karmelieten aanvankelijk het lekenelement, zo niet kwalitatief dan toch kwan
titatief, gedomineerd. Typerend in dit verband is, dat in de constitutie van paus
Innocentius IV, waarin hij de generaal van de orde de volmacht verleent zijn
onderhorigen te ontslaan van kerkelijke censuren, uitdrukkelijk wordt opge
merkt, dat de generaal priester is 4 . Het was niet zo vanzelfsprekend, dat zelfs
een generaal van een orde priester was of moest zijn. Door de nieuwe koers van
de orde, waarin men het apostolaat met de contemplatie wilde verbinden, waar
voor de regelaanpassing van 1247 de mogelijkheid had geschapen, moet het
aantal priesters in de orde sterk gestegen zijn. In het felle requisitoir van zijn
Ignea Sagitta wierp Nicolaus Gallus, een fanatiek tegenstander van de nieuwe
richting, de Karmelieten niet tegen, dat er geen ofte weinig priesters in de orde
waren om het apostolaat op zich te nemen, maar dat er nauwelijks in de ver
schillende provincies van de orde mensen te vinden waren, die het ambt van
predikant en biechtvader naar behoren wisten uit te oefenen5. Deze vanwege
het generaliseren zeker overtrokken bewering hield overigens geen verwijt in,
dat men niet gestudeerd had, maar vormde een tendentieus argument bij het
pleidooi tégen elke vorm van activiteit en vóór het handhaven van het strikt
eremitisch karakter van de Karmelorde.
Tegen het einde van de dertiende eeuw was de clericalisering van de orde reeds
zover gevorderd, dat op het generaal kapittel te Trier in 1291 besloten werd,
dat de lekebroeders, welke vanaf die tijd zouden intreden, geen actief en passief
stemrecht meer zouden hebben 6 .
1
De bemerking gemaakt in noot 1 van hoofdstuk IX op p. 247 geldt evenzeer het hier volgende hoofdstuk X.
2
H. HOLZAPFEL, Manuale historiae Ordinis Fratrum Minorum, Friburgi i.B. 1909, 25.
3
E. YPMA, La formation des professeurs chez les Ermites de Saint-Augustin de 1256 à 1354,
Paris, 1956, 2, noot 3.
4
Bull. Carm., I 12: bulle Canonica Constitutione, 24 aug. 1254: '...authoritate apostolica statuentes, ut in tali casu, nisi sit majoris Providentia requirenda, per te, fili Prior, qui sicut audivimus, Presbyter esse dignosceris, Fratribus Ordinis vestri absolutionis beneficium impendatur'.
5
Zie hoofdstuk I, p. 30.
6
МНС, 205 en Const. 1324, in МНС, 94: (over de fratres laici en semifratres) 'Qui autem
de cetero recipiendi fuerint vel a capitulo Treverensi citra sunt recepii, пес vocem пес locum
habeant, пес capitula ingrediantur, nisi ad dicendum culpas suas...'
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Het voorschrift van de constituties, minstens vanaf 1281, dat alleen degene als
lekebroeder mocht aangenomen worden, die voldoende bedreven was in een of
ander handwerk ten dienste van de orde 7 , en de betrekkelijk geringe eisen, welke
men voor het priesterschap stelde, hebben het clericaliseringsproces voltooid en
in de veertiende eeuw het aantal broeders tot een minimum teruggebracht. Wie
evenwel als laicus intrad kon geen clericus meer worden 8 .
In 1384 zijn er in de Nederduitse provincie op een aantal van 563 Karmelieten,
verdeeld over 22 kloosters, hooguit 10 à 15 lekebroeders. Het klooster van Keulen telde dat jaar 98 religieuzen, onder wie 65 priesters, 2 diakens, 8 subdiakens,
10 lagere clerici, 11 novicen en slechts 2 broeders 9 .
Alle clerici in de orde waren priester of bestemd voor het priesterschap. Dat
clerici op een lagere trap bleven staan, zoals dat bij vele kapittels wel voorkwam, was in de orde ongebruikelijk.
We willen in dit hoofdstuk nagaan, in welke verhouding de strikte eisen voor
het clericaat, en met name voor het priesterschap, stonden tot de studie in het
algemeen, zoals die in de voorafgaande hoofdstukken geschetst is, en de vraag
trachten te beantwoorden, of elke clericus in de orde wel aan een wetenschappelijke opleiding toekwam. We moeten er namelijk voor oppassen, dat we, ook
wanneer we de universitaire studie en de opleiding pro forma lectoratus buiten
beschouwing laten, de eisen voor het priesterschap niet zo maar met de reeds
beschreven studie laten samenvallen. In opvallende tegenstelling met de uitgebreide organisatie van de studie, welke sedert het tweede concilie van Lyon
(1274) door vooruitstrevende generaals en provinciaals met begrip voor de eisen
van de tijd werd opgebouwd en welke de orde een menigte van gestudeerde
mensen geschonken heeft ook voor de gewone zielzorg, staan de minimale eisen,
die men stelde voor het ontvangen en uitoefenen van het priesterschap. Wij, die
sinds het concilie van Trente vertrouwd zijn met de gedachte, dat elke priester
na zijn middelbare-schoolopleiding minstens een aantal jaren filosofie en theologie moet gestudeerd hebben, kunnen ons maar moeilijk voorstellen, dat de situatie in de Middeleeuwen toch wel heel anders lag.
7

Const. 1281, in AOC, XV 228: '...nee etiam aliquis laicus (recipiatur) nisi in arte mechanica
ordini nostro necessaria sit sufficienter instructus et exercitatus, sub pena gravioris culpe per
.XL. dies recipientibus infligenda, nisi dampnum inevitabile huiusmodi inhibicionem merito
valeat excusare'. Volgens een bepaling van het Nederduitse provinciale kapittel van 1315
mocht de provinciaal als broeder alleen maar een timmerman, een metselaar en een glasblazer
aannemen: '...quod nullum recipiat, nisicarpentarium, cementarium, vel vitriarium potentem
ad laborandum' (FAC 47a, fol. 46v).
ê
Const. 1281, in AOC, XV 226: 'Qui vero laycus intraverit in religionem, nee litteras discat
nee coronam nee libros ad proprium usum nisi ei a patre generali aliqua causa rationabili
super hiis gratia concedatur'.
* FAC 47a, fol. 133r sq. - In de zestiende eeuw begint het aantal broeders weer wat groter
te worden blijkens verschillende conventsnecrologia.
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De middeleeuwse Kerk en samenleving heeft zeker een hoge opvatting gehad
van het geestelijk ambt en was er zich van bewust, dat daarvoor een rijke mate
van kennis en ontwikkeling vereist was. Maatschappelijke en politieke invloeden echter en een verstrengeling van kerkelijke en profane structuren hebben
bisschopsbenoemingen en de recrutering der lagere geestelijkheid zodanig beïnvloed, dat de alledaagse praktijk heel wat lagere normen hanteerde dan het
hooggestemde ideaal.
Oediger heeft in zijn boek 'Ueber die Bildung der Geistlichen im späten Mittelalter' de algemene situatie onderzocht voor het gebied van het Duitse Rijk,
maar daarbij de kapittels aan de stiftskerken en de kloosterorden slechts zeer
zijdelings betrokken, alleen namelijk voorzover de algemene eisen ook voor hen
golden10. Bij de beschrijving van de situatie in de Nederduitse provincie willen
we gaan zien, hoe de algemene en bijzondere eisen voor het clericaat en het
priesterschap werden geformuleerd en in de praktijk werden toegepast.
In het destijds vigerende Kerkelijke Recht werd uitdrukkelijk gesteld, dat geen
onontwikkelde personen tot de geestelijke stand mochten worden toegelaten.
Reeds de eenvoudige clericus - en er waren er heel wat in de kapittels en onder
de praebendarii, die lange tijd of steeds op de eerste trap van de hiërarchische
ladder bleven staan - moest door zijn ontwikkeling boven de leken uitsteken.
In de praktijk kwam dat echter vaak hierop neer, dat men kon lezen en de
grondbeginselen van het latijn beheerste. Dit ging welhaast noodzakelijk samen,
omdat het middeleeuwse schrift met zijn systeem van afkortingen alleen al voor
het loutere lezen van latijn veel meer kunde en inzicht vroeg dan het moderne
schrift en drukwerk. Tegenover de grote massa van onontwikkelde leken kon
de kunst van lezen en schrijven inderdaad gelden als teken van ontwikkeling.
Gezien de lage leeftijd waarop de tonsuur ontvangen kon worden (reeds op
zevenjarige leeftijd), was men nog toegeeflijker. Als men maar iets wist, vooral
op godsdienstig gebied, en beloofde verder te leren, werd men toegelaten. Voor
het subdiakonaat en diakonaat werd qua ontwikkeling weinig méér gevraagd " ,
Voor de Karmeliet-clericus werden door de constituties bij zijn intrede ongeveer dezelfde normen aangelegd: 'Item nullus clericus recipiatur nisi probabiliter litteratus vel saltern in officio ecclesiastico sit instructus sufficienter et ad
cantandum et ad legendum habilis et ydoneus' 12 . Dat men ook in de orde de
toelatingseis soms wel eens heel erg afzwakte, is duidelijk uit een verordening
van het generaal kapittel te Milaan in 1345: iemand, die in de orde was aangenomen 'cum clericali tonsura et tamquam clericus' en binnen twee jaar niet be10

F. OEDIGER, Ueber die Bildung der Geistlichen im späten Mittelalter, Leiden-Köln 1953,
p. Vili.
11
Ibid., 52-54.
12
Const. 1281, in МНС, 228.
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hoorlijk kon lezen, kon geen promotie maken zonder speciale toestemming van
de generaal 13 . Wel moeten we hierbij bedenken, dat men soms zeer jong in de
orde werd opgenomen, vooral vóór de hervorming van Jan Soreth. In het derde
hoofdstuk hebben we gezien, hoe ook binnen het klooster in de grammaticale
opleiding minstens gedeeltelijk voorzien kon worden.
Voor het subdiakonaat in de Nederduitse provincie zijn geen andere exacte eisen
bekend dan de minimumleeftijden. Conform aan een canon van het concilie
van Vienne (1311-1312) moest men voor het subdiakonaat achttien en voor het
diakonaat twintig jaar oud zijn14. Wat men eiste aan kennis, zal niet of nauwelijks boven het verlangde voor het clericaat uitgekomen zijn. Hetgeen namelijk verlangd werd voor de hogere wijdingen werd in 1435 vaag als volgt
onder woorden gebracht: '.. .quod amodo nullus promoveatur ad ordines maiores nisi fuerit annosus et competentis litteraturae et eciam nisi fuerit sufficienter
instructus circa cantum' 15 . Dit ''competentis НиегаШгае' blijkt uit de nog te
geven teksten in verband met de priesterwijding, gelijk te stellen met : 'legere
et cantare sufficienter1 of bij het gunstigste minimum, dat vermeld wordt, met
een degelijke beheersing van de latijnse taal. A fortiori werd dit dus voor het
diakonaat en subdiakonaat voldoende geacht. De godsdienstige kennis, die
daarbij naar voren komt, hoefde niet van wetenschappelijk gehalte te zijn, maar
kon verkregen worden uit het geestelijk onderricht, dat in het klooster aan de
iuvenes gegeven werd.
Bij het priesterschap moeten we onderscheid maken tussen datgene wat ge
vraagd werd voor de toelating tot de wijding, en voor de uitoefening van ziel
zorg. Sommigen werden namelijk alleen uit vroomheid en voor de viering van
de Eucharistie gewijd. Aanvankelijk trof men deze priesters alleen in de kloos
terorden aan, later ook in de kapittels en bij de seculiere clerus 16 . Men kon zo
in eigen of andere kerken de zorg voor de vervulling van misfundaties op zich
nemen en als men geen monnik was, voor zijn levensonderhoud een prebende
verkrijgen. De minimumleeftijd voor het ontvangen van de priesterwijding was
sedert het tweede concilie van Lyon (1274) gesteld op 25 jaar; doch vanaf 1299
konden twintigjarigen dispensatie krijgen, als ze geen cura animarum aanna
men 1 7 .
Met betrekking tot de nodige kennis heeft Ulrich Engelberti, een Dominikaan
uit de dertiende eeuw, de minimale eisen een formulering gegeven, waarin ze
13
MHC, 150: gen. kap. 1345: 'Statuimus et ordinamus quod si aliquis in fratrem ordinis
receptus fuerit cum clericali tonsura et tamquam clericus et infra duos annos non sciat legere
competenter, quod non possit promoveri sine speciali licentia prioris generalis'.
14
FAC 6, fol. 34v; voor de tekst zie hieronder noot 22 van dit hoofdstuk.
15
Ibid., fol. 45v.
16

17

OEDIGER, Die Bildung der Geistlichen, 54.

Ibid., 82, noot 3.
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tot het concilie van Trente (1545-1563) gelding gehad hebben18. We zullen
Ulrich's tekst in twee gedeelten citeren, het eerste gedeelte voor de priesterwijding, het tweede gedeelte verderop voor de sacramentele bediening in de zielzorg. 'Voorzover de priester verplicht is tot de viering van de goddelijke geheimen, moet hij zoveel grammatica kennen, dat hij de woorden juist uitspreken en accentueren kan, en dat hij op zijn minst de letterlijke zin verstaat van
hetgeen hij leest' 19 .
Een minimum van nagenoeg hetzelfde niveau blijkt gesteld in de Nederduitse
Karmelprovincie. In 1364 gebood het provinciaal kapittel te Boppard: 'Item
quod priores habentes licentiam promovendi iuvenes ad sacerdotium, nunquam
promoveant nisi ad minus habeant 21 annos aetatis, et sciant legere et cantare
sufficienter'20. Het behoorlijk kunnen lezen van een latijnse tekst impliceert,
naar boven reeds werd opgemerkt, een elementaire kennis van de latijnse grammatica en een min of meer verstaan van de letterlijke zin van de tekst, terwijl
het kunnen zingen enige scholing in de liturgische muziek met bijbehorende rubrieken veronderstelt. In 1435 moest de wijdingskandidaat 'annosus et competentis litteraturae, et sufficienter instructus circa cantum' zijn21. Wat dit annosus
zijn inhield, werd driejaar daarvóór nauwkeurig aangegeven, toen voor het ontvangen van de priesterwijding een leeftijd van vierentwintig jaar werd geëist22;
deze leeftijd werd ook in het hervormingsdecreet van Jan Soreth in 1456 voor
de gehele orde verplicht gesteld23. De constituties van 1524 eisten ter bestrijding van ingeslopen misbruiken met klem voor heel de orde de naleving van
een indult van Julius II (1503-1513), waarbij voor het priesterschap een leeftijd
van 22 jaar gevraagd werd, voor het diakonaat 20 jaar en voor het subdiakonaat
18 jaar 24 . Het generale kapittel van 1510 te Napels wilde voor de iuvenes een
1S

Ibid., 55.

19

Geciteerd bij OEDIGER, o.e., 55.

20

FAC 47a, fol. 102v. Lange tijd hadden sommige (?) plaatselijke prioren de macht hun
onderhorigen tot de priesterwijding toe te laten, zoals onder meer uit deze bepaling van 1364
blijkt. Pas uit het jaar 1432 hebben we voor de Nederduitse provincie de eerste uitdrukkelijke
vermelding, dat hiervoor verlof nodig is van de provinciaal; zie noot 22 hieronder.
21
FAC 6, fol. 45v: prov. kap. 1435: 'Item quod plures promoventur ad sacros ordines minores annis et eciam inscii et ignari absque scitu et volúntate provincialis ordinamus quod
amodo nullus promoveatur ad ordines maiores nisi fuerit annosus et competentis litteraturae
et eciam nisi fuerit sufficienter instructus circa cantum'.
22
FAC 6, fol. 34v: prov. kap. 1432: 'Item mandamus omnibus prioribus sub pena depositionis ab eorum officijs ne presentetur aliquis ad ordines maiores, nisi fuerit habilis et annosus, videlicet quod promovendus in subdyaconum habeat 18 annos, in dyaconum 20, in presbyterum 24 vel circiter, semper tarnen fiat cum licencia prioris provincialis'.
23
AOC, III 432: 'Item nullus recipiatur ad Novitiatum nisi sit octodecim annorum, nee ad
ordinem Sacerdotii promoveatur nisi attingat vigesimum quintum'. De vereiste leeftijd voor
het noviciaat is hier door Soreth met minstens vijfjaar verhoogd (zie noot 70 van hoofdstuk
III, p. 55).
i* Const. 1524, (23)-(24): 'Item quia saepe numero magis indulgetur malae consuetudini et
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degelijke opleiding 'in grammatica et rudimentis alijs'. Om tot de heilige wij
dingen te worden toegelaten moesten ze behoorlijk latijn spreken en eerst een
streng examen ondergaan 2 5 . Dit betekende geen andere praxis ten opzichte van
vroeger, want drie jaar later klinkt het op het volgende generale kapittel weer
als vanouds: 'Item quod nullus promoveatur ad Sacerdotium nisi sciat bene
legere et sit convenientis aetatis' 2 б . Wat vóór het concilie van Trente de kandidaten voor de priesterwijding in de orde moesten kennen, is nog het duidelijkst
uit een bepaling van het generaal kapittel te Venetië in 1548: geen toelating tot
de priesterwijding, tenzij ze overeenkomstig het indult van Julius II 22 jaar
waren en 'nisi sciant bene legere, scribere, cantare planum cantum (gregoriaans),
et recitare Mandata Legis Latino sermone vel saltern vulgari' 27 .
Voor de uitoefening van zielzorg werd vanzelfsprekend meer kennis verlangd,
maar ook hier moeten we ons ten aanzien van de algemene situatie in de middeleeuwse Kerk geen illusies maken. Velen kwamen nauwelijks verder dan de latijnse school. Bovendien heeft het merendeel der seculiere clerici, dat nog aan
een universiteit gestudeerd heeft, daar geen opleiding voor het geestelijk ambt
en theologisch onderricht gehad, doch korter of langer grammatica, lociga en
filosofie28. Voor de zielzorg hoefde men evenmin als voor het ontvangen van
de priesterwijding een theologische cursus gevolgd te hebben. Op de latijnse

corruptae, quam conscientiae et aequitati, neque in promovendis ad sacros ordines fratribus
ordinis (quod fieri semper deberet), deus habetur prae oculis, immo, ut palam est omnibus,
nonnunquam adolescentes vix decimum et octavum annum agentes ad sacerdotium, nedum
ad ordines priores, fuere promoti Nostra hac omnis corruptionis piena, tempestate. Ideo volentes, huius quoque tam damnosae consuetudinis licentiam tollere. Ordinamus et praecipiendo districte mandamus omnibus et singulis provincialibus, et eorum vicariis in toto ordine nostro, sub poena depositionis ab eorum offìciis, et privationis cuiuscumque dignitatis
et gradus, necnon loci et vocis, ut amodo non promoveant neque promovere praesumant aliquem, seu aliquos ad sacros ordines, nisi iuxta indultum fe. re. lulii secundi, obtentum a R.
olim magistro Petro terrasse priore generali, Videlicet, ad sacerdotium, transacto secundo et
vigésimo, ad diaconatum, completo vigésimo, ad subdiaconatum, terminato et peracto decimo et octavo aetatis anno, intellecta semper requisita et conveniente singulis gradibus, maturitate et sufficientia, quae cum primis in huiusmodi promotionibus et maxime consideranda
est'.
25
FAC 47b, fol. 42v: gen. кар. 1510: 'Praeterea cum ignorantia mater cunctorum sit errorum
praecipimus omnibus prioribus provincialibus, localibus seu praesidentibus quibuscumque in
toto nostro sacro ordine, quatenus circa instiluendos novitios et iuvenes ordinis, Rubricam
de institutione novitiorum diligenter observando practicent, habeantque in omnibus conventibus fratres, vel saeculares, qui eosdem in grammatica, et rudimentis aliis diligenter informent:
Nee ad recipiendum sacros ordines quoque modo admittant, nisi constet de eorum profectu,
et nisi sciant competenter loqui latine. Ideoque semper examen rigidum ante eorum ordinationem praemittere habeant'.
16
ACG, 1348: gen. кар. 1513.
" Л С С , I 431: gen. кар. 1548.
28
OEDIGER, Die Bildung der Geistlichen, 64-68. Cf. F. PAULSEN, Die deutschen Universitäten
und das Universitätsstudium, Berlin 1902, 25-26.
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school had men zich een summiere kennis van het geloof kunnen eigen maken
bij de lezing en uitleg van de epistels en evangelies van zon- en feestdagen29.
Men kon zelfs zonder daarna een andere school bezocht te hebben praktische
kennis opdoen bij een andere priester en verder volstaan met de kennis van de
boeken voor de liturgie en de zielzorg: het psalterium, missaal, antiphonarium,
kerkelijke kalender, homelieënboek voor zon- en feestdagen, het sacramentarium en de boetecanones30. De reeds genoemde Dominikaan Ulrich Engelberti
vat de mening der theologen en canonisten als volgt samen in directe aansluiting op zijn boven geciteerde tekst : 'Als bedienaar der sacramenten moet hij
( = de priester) weten wat de noodzakelijke materie en vorm van een sacrament
is, en verder de juiste wijze van toedienen. Als leraar moet hij minstens de
grondwaarheden kennen van het geloof, dat zich in de liefde werkzaam toont.
Als rechter in gewetenskwesties moet hij kunnen onderscheiden tussen zonde
en niet-zonde, en tussen de ene zonde en de andere, minstens bij die zonden,
die algemeen bekend zijn. Daaruit volgt, dat degene die slechts om religieuze
beweegredenen gewijd is om missen te celebreren, alleen het eerste hoeft te weten van hetgeen wij hiervóór genoemd hebben, en zo is het ook gesteld met de
lagere wijdingen'11.
Evenals in de constituties van de Karmelorde werd ook op de provinciale kapittels van de Nederduitse provincie meermalen benadrukt, dat de priesters die
zielzorg uitoefenden, bekwaam moesten zijn32. Deze bekwaamheid wordt echter
bijna steeds alleen maar in vage, algemene termen omschreven zoals habilis,
idoneus, sufficiens, aptus et idoneus secundum decretum Dudum. Dit decreet Dudum (concilie van Vienne, 1312) over de zielzorg van de Dominikanen en Franciskanen 33 , dat in 1326 tot de Karmelieten werd uitgebreid34, spreekt evenzeer
slechts in algemene termen van 'personas sufficientes, idóneas, vita probatas,
discretas, modestas atque peritas ad tam salubre ministerium et officium exsequendum' 35 .
Hier mag men zeker veronderstellen, dat deze eisen voor de zielzorger volgens
de gangbare normen der canonisten geïnterpreteerd werden. De algemene prak29
OEDIGER, o.e., 69; R. R. POST, Scholen en Onderwijs in Nederland gedurende de Middeleeuwen, Utrecht-Antwerpen 1954, 97 en 103-105.
30
OEDIGER, o.e., 76-78 en 49. - In onze streken kregen velen direct na het beëindigen van de
latijnse school een pastoorsplaats (POST, Scholen en Onderwijs, 112).
31
Geciteerd bij OEDIGER, o.e., 55-56.
11
Dergelijke bepalingen vindt men b.v. in FAC 47a bij de jaren 1362, 1432, 1449 en 1469.
33
Const. Dudum, 6 mei 1312, opgenomen in с 2, III, 7 in Clem. Dit decreet van Clemens V
maakte de bulle Super Cathedram van Bonifatius VIII over de zielzorg van de Dominikanen
en Franciskanen, welke door Benedictus XI omwille van de vrede in de Kerk was opgeheven,
weer van kracht.
34
Bull. Carm., I 66-67: bulle Inter celeras, 21 nov. 1326.
35
с. 2, IH, 7 in Clem.
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tijk in de Karmelorde kwam overeen met de beste tradities, die, naar een getuigenis uit de vijftiende eeuw, in de oude Kerken als Trier gegolden hebben: terwijl men op sommige plaatsen bij de priesterwijding genoegen nam met een
summier examen, dat soms niet meer omvatte dan een onderzoek naar de kennis van het latijn, doch dat evengoed toegang gaf tot de zielzorg, moest op andere plaatsen ieder, die tot de wijding toegelaten werd zonder een zielzorgofficie,
beloven een nieuw examen af te leggen, wanneer hij zo'n officie verwierf36.
Om voor de gelovigen te kunnen preken en hun biecht te horen moesten de
Karmelieten vanouds machtiging ontvangen van de generaal na eerst door hem
geschikt bevonden te zijn en nadat verlof verkregen was van de plaatselijke bisschop, om op geoorloofde wijze in de zielzorg werkzaam te kunnen zijn37. Beide
functies, preken en biechthoren, gingen niet noodzakelijk samen en werden
apart toegestaan. De volmacht om Karmelieten voor deze functies te benoemen
moet al gauw aan de provinciale instanties gedelegeerd zijn. In de constituties
van 1281 en 1294 wordt ten aanzien van het biechthoren ook de provinciaal, ten
aanzien van het preken echter het provinciale kapittel genoemd om na het afnemen van een examen de nodige opdracht hiertoe te kunnen verlenen, met toestemming evenwel van de plaatselijke bisschop38. Deze situatie werd door canonisten van toen en later veelal zo geïnterpreteerd, dat de regulieren destijds
de missio canonica tot preken en biechthoren ontvingen van de paus door middel van hun oversten, waarbij de toestemming van de bisschop noodzakelijk
was voor een geoorloofde uitoefening van de zielzorg in het betrokken diocees39.

3e

J. D. MANSI, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, 31 vol., Florentiae-Venetiis
1759-1798, XXIX col. 989: Oratio Henrici Kalteisen De liberapraedicatione Verbi Dei (1433).
Henricus maakt onderscheid tussen sacerdotes curati en non curati; de cura animarum vereist meer kennis: 'Et ob huius distinctionis causam aestimo inolevisse hanc consuetudinem,
quae in antiquissimis ecclesiis observatur, sicut in ecclesia Trevirensi: in qua quicumque debet
promoveri ad gradum sacerdotalem ^ (in margine: + Locus videtur corruptus) fertur, si non
habet beneficium curatum promitlit: hoc etiam habet communis practica ecclesiae; quod si
unquam beneficium curatum adipiscitur, se de novo oportet ad examen manifestare seu ргаеsentare : quia oportet ipsum ex tune populo praedicare, et sacramenta ministrare ad quod prius,
non fuit obligatus. Et de istis sacerdotibus, sic ad curam animarum ordinatis, dicit canon,
Ignorancia, distinctione XXIII. Ignorantia mater cunctorum malorum maxime in sacerdo
tibus Dei vitanda est, qui doeend i officium in populis susceperunt'.
37
Bull. Carni., I 13: bulle Devotionis augmentum, 26 aug. 1253; zie p. 27-28 van deze studie.
39
Const. 1281, in AOC, XV 222: 'Nulli etiam fratrum liceat sine licentia prioris generalis aut
provincialis et prelatorum audire confessiones extraneorum vel aliquid exequi quod ad ordi
narios ecclesiarum pertinet, absque eorum licentia speciali; et tunc quod sit diligenter examinatus et sufficienter ydoneus inventus. Aliter autem ad huiusmodi periculosum officium nullatenus ab aliquo licentietur. Nee etiam aliquis coram secularibus présumât predicare nisi licentiatus et examinatus a priore generali vel in capitulo provinciali, sub pena gravioris culpe'.
Cf. Const. 1294, in AOC, XVIII 145.
39
S. TEUWS, De evolutione privHegiorum ordinis Carmelitarum usque ad Concilium Tridentinum,
in Carmelus, VI (1959) 203-206.
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De constituties van 1324 en later noemen voor de canonieke machtiging naast
de generaal alleen het provinciale kapittel 40 . Van deze verandering had reeds
het Nederduitse provinciale kapittel van 1323 te Frankfurt blijk gegeven door
uitdrukkelijk de provinciaal de volmacht te verlenen tot het geven van verlof
voor preken en biechthoren 41 .
In de zo juist genoemde gevallen is steeds uitdrukkelijk sprake van een apart
jurisdictie-examen en eveneens in verschillende bepalingen van generale en provinciale kapittels. Ook na hun eerste toelating moesten de zielzorgers, alsmede
de andere priesters, regelmatig geëxamineerd worden. In de constituties en op
sommige generale kapittels kregen de provinciaals opdracht bij hun terugkeer,
vaak binnen het jaar, op hun visitatiereis alle priesters van de provincie te examineren 'de missis dicendis, de praedicationibus et confessionibus audiendis'.
Van het officie, waarin iemand te kort schoot, moest hem de bediening ontzegd
worden 42 . De plaatselijke prioren kregen eveneens dergelijke opdrachten. Soms
maken deze examens nogal een simpele indruk, zo b.v. in Opperduitsland in
1479: 'super canone misse. Ita igitur et super forma absolutionis, que consuevit
fieri penetentibus' 43 .
In alle conventen moesten volgens de constituties op een vaste en toegankelijke
plaats de voorbehouden casus episcopales te vinden zijn, zodat de biechtvaders
ze gemakkelijk konden raadplegen. Ook de synodale statuten en boeken, waarin
de excommunicaties stonden, moesten in het convent aanwezig zijn44.
Uit een verordening van het provinciaal kapittel te Keulen in 1367 kunnen we
wat nader vaststellen, welke kennis zo ongeveer van de biechtvaders werd gevraagd. Aan het begin van de verordening krijgen alle priores locales de opdracht terstond na hun aankomst in het convent alle biechtvaders en priesters,
van wie betwijfeld werd of ze wel geschikt waren, met assistentie van de lectoren
<0
Const. 1324, in MHC, 37: 'Nulli etiam fratri liceat sine licentia prioris generalis vel capituli provincialis et praelatorum, audire confessiones extraneorum, vel aliquid exequi, quod
ad ordinarios pertinet ecclesiarum, et tunc quando diligenter sit examinatus et sufficienter idoneus sit inventus'. Het examen werd afgenomen door of in opdracht van de provinciaal; zie
noot 42 hierna.
41
FAC 47a, fol. 54r: prov. kap. 1323: 'Commissum fuit provinciali quod... Item quod fratres licentiare possit ad audiendas confessiones et ad praedicandum'.
42
Const. 1324, in MHC, 37: 'Et quia in multis casibus ignorantia est periculosa et damnabilis, praecipimus omnibus et singulis prioribus provincialibus, quod post reditum de capitulo
generali infra annum examinent omnes et singulos fratres sacerdotes suae provinciae de tribus, vid. de missis dicendis, et praedicationibus, et confessionibus audiendis. Et quos non
idóneos invenerint privent eos ab administratione officii in quo minus idonei inventi fuerint,
non obstante quacumque licentia prius talibus a quocumque concessa super istis'.
43
A. DECKERT, Die Oberdeutsche Provinz der Karmeliten nach den Akten ihrer Kapitel von
1421 bis 1529, Rom 1961, 284.
44
Const. 1324, in MHC, 38 n. 7, 8 en 9. N.B. : zowel de voorbehouden casus als de kerkrechtelijke straffen kwamen in de Middeleeuwen veel meer voor in de praktijk dan tegenwoordig.
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te examineren en de ongeschikten volgens het kerkelijk recht te suspenderen.
Vervolgens werd in deze bepaling alle biechtvaders gelast vóór het feest van
Maria-ten-hemel-opneming (het kapittel was op de derde zondag na Pasen)
zich boeken te verschaffen, waarin de voorbehouden casus papales en episcopales stonden, niet slechts in het algemeen, maar in het bijzonder, en verder alle
kerkelijke straffen: excommunicaties, suspensies, interdicten en irregulariteiten.
Ze moesten een elementaire kennis (inchoata notitia) hebben van de doodzonden, de geboden, de raden, de sacramenten en van het overige, dat voor het
biechthoren vereist was. Ze moesten ook beschikken over de boetecanones. In
genoemde boeken moesten ze studeren, zodat ze wisten te onderscheiden tussen
de ene zonde en de andere (inter lepram et lepram). De prioren kregen tenslotte
de opdracht om alle biechtvaders, die op het genoemde feest deze boeken niet
in hun bezit hadden en niet waren begonnen daaruit te studeren, te suspenderen 45 . Verschillende bepalingen over het regelmatig examineren maken de
indruk dat alle priesters daarbij betrokken waren; we hebben zojuist evenwel
kunnen zien, dat er onderscheid gemaakt werd tussen de 'gevvowe' priesters en
de biechtvaders. Of voor het biechthoren van saeculares veel paters in elk klooster aan de bisschop voorgedragen werden, is een open vraag. In 1469 kregen
in het hervormde convent van Frankfurt op voordracht van de provinciaal
zeven mensen, te weten: de prior, de supprior, de lector en vier paters (op een
geschat aantal van ruim twintig priesters) van de aartsbisschop van Mainz verlof om voor het volk te preken en biecht te horen, echter niet in de parochiekerken, tenzij met verlof van de pastoors 46 .
Het zo juist ter sprake gekomen ambt van predikant was dan ook niet voor
ieder weggelegd. Om in het openbaar te mogen preken moest volgens de constituties het preekexamen zelfs plaats hebben voor het generaal of provinciaal

45
FAC 47a, fol. 107v: prov. kap. 1367: 'Statuimus et ordinamus districte praecipiendo mandamus omnibus prioribus nostrae provinciae, qui sunt aut erunt in futurum, quatenus statim
confessar ios et sacerdotes, de quibus dubitatur, an sint idonei ad recipiendum confessiones,
et ad missas celebrandas coassumptis Lectoribus diligenter examinent; et quos invenerint inhabiles, secundum iuris tenorem a missarum celebratione et confessionum auditione suspendant. Item mandatur omnibus confessoribus sub pena suspensionis a receptione confessionum,
quatenus infra hinc et festum Assumptionis providcant sibi de libris, in quibus habeant casus
papales et episcopales non solum in genere, sed in specie: et omnes poenas iuris, excommunicationum, suspensionum, interdictorum, et irregularitatum. Habeant inchoatam notitiam peccatorum mortalium, praeceptorum, consiliorum, sacramentorum, et aliorum ad confessiones
requisitorum. Habeant etiam poenitentias in iure expresses. Et in praemissis libris studeant
quod inter lepram et lepram discernere sciant, mandantes omnibus prioribus sub poena depositionis ab officio quatenus omnes et singulos confessores statim suspendant, qui in festo
praefato libros huiusmodi non habuerint, et in eis studere non inchoaverint. Priores negligentes in praemissis obligantes, ut in novissimo iudicio Deo reddant rationem'.
46
FAC 47d, fol. 94v. Anderen in het klooster echter kunnen dit verlof al gehad hebben.
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kapittel 47 . Het preken was dan ook vooral de taak van degenen die hogere studies gemaakt hadden, in het bijzonder van de lector. De provinciaals moesten
evenwel bij de visitatie degenen, die latijn kenden en niet officieel aangewezen
waren voor de studia van de orde, mits ze welsprekend waren, met preekboeken
aan de studie zetten. Als ze daarna voor het convent enkele malen een proefpreek gehouden hadden en geschikt bevonden waren, konden ze op het provinciaal kapittel verlof krijgen om te preken 48 .
Dat niet zo maar iedereen geschikt geacht werd voor het preekambt, mag ook
blijken uit een aansporing van het provinciaal kapittel van 1483 in de Nederduitse provincie aan de plaatselijke prioren om jonge religieuzen, geschikt voor
de studie, op te leiden, omdat er een aanzienlijk tekort was aan personen die
konden preken, vooral in de natio Rheni*9.
In aansluiting bij de oude praktijk om voor het convent een proefpreek te houden, vinden we aan het begin van de nieuwe tijd in 1565 het voorschrift dat alle
studerende priesters en alle iuniores, die hogere wijdingen hadden ontvangen,
student of nog niet, om beurten wekelijks op zondag een preek moesten houden
bij het avondmaal voor heel het convent 50 , waaraan in 1566 nog toegevoegd
werd, dat priesters die zonder wettig excuus niet werkten, gedwongen moesten
worden te gaan preken 51 . Hiermee zijn we echter in de post-Tridentijnse periode
aangekomen.
Nu we het terrein in de Nederduitse provincie verkend hebben tegen de achtergrond van de constituties, mogen we, al waren er betrekkelijk weinig en fragmentarische gegevens te vinden, concluderen, dat ten aanzien van het clericaat
en de priesterwijding dezelfde minimumnormen gehanteerd werden als algemeen gangbaar waren in de Kerk. Wat de zielzorg betreft golden evenzeer de
algemene cañones ; hier evenwel maakt de interpretatie der minimumeisen door
de officiële voorschriften geen slechte indruk ten opzichte van de algemene
situatie in de Kerk.
47
Const. ¡281, in AOC, XV 222: 'Nee etiam aliquis coram secularibus présumât predicare
nisi licentiatus et examinatus a priore generali vel in capitulo provinciali, sub pena gravioris
culpe'. Zo ook in de latere constituties.
48
ACG, I 56: gen. кар. 1362: 'Item volumus quod Fratres qui sciunt Latinum, per Provincialem in sua visitatione (dum tarnen sint eloquentes) constringantur ut in operibus Sermonum studeant et coram Conventu aliquos sermones faciant, ut si sic inveniantur idonei ad
praedicandum, in Capitulo Provinciali licentientur ad hoc, nisi aliunde sint indigni'. Cf. Const.
1369, 43-44: '...fratres qui sciunt loqui latine et sunt eloquentes et jam non sunt promo
vendi ad studia ordinis...'
45
FAC 47a, fol. 450v: prov. кар. 1483: '...propter defectum notabilem suppositorum praedicare valentium in natione Rheni praecipue...' De natio Rheni was de zuidelijkste van de
vier nationes, waarin de Nederduitse provincie in 1464 verdeeld was (FAC 47a, fol. 362r).
50
FAC 47b, fol. 685г.
51
Ibid., fol. 691v.
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Hoewel uit het voorafgaande al veel duidelijk moet zijn geworden, dient toch
expliciet de vraag gesteld, of alle priesters in de orde, eventueel ná hun wijding,
wel een theologische opleiding van enige omvang en wetenschappelijk gehalte
kregen. Wel werd grote aandacht besteed aan de informatio iuvenum en deze
hield voorzeker religieuze vorming en godsdienstig onderricht in, maar dit was
toch geen theologisch onderricht van enig wetenschappelijk niveau. Vooropgesteld dat de beoefening der wetenschap in hoge ere stond en dat we uit een
hechte en bloeiende organisatie van de studie in de Nederduitse provincie tot
een zeer groot aantal studenten en wetenschappelijk gevormde religieuzen mogen besluiten, vooropgesteld verder dat velen een universitaire opleiding kregen,
die vaak bekroond werd met een universitaire promotie, dan zijn er toch ook
aanwijzingen, dat niet allen na het voltooien van de latijnse school tot studie
kwamen. Studeren was een voorrecht, omgeven door allerlei privileges. Nergens wordt uitdrukkelijk een aantal jaren hogere studie gevraagd voor het priesterschap of zelfs voor het uitoefenen van de zielzorg. Zoals wij hierboven de
eisen voor priesterschap en zielzorg geformuleerd hebben gevonden, veronderstellen zij ook geenszins een wetenschappelijke opleiding. Wel kunnen we, hetgeen we aanstonds nog duidelijker zullen zien, een praktische pastorale vorming
vaststellen, waaraan we het praedicaat theologische studie ook volgens de maatstaven van die tijd toch niet zo maar durven toekennen.
Omdat uiteindelijk de houding ten aanzien van de opleiding van de religieuzen
bij de vier bedelorden geen essentiële verschillen vertoont en omdat sommige
Karmelitaanse bepalingen over de lessen, die iedereen moest volgen, sterke gelijkenis hebben met sommige bepalingen van de Dominikanen, die vanaf het
begin in hun orde de studie doelbewust een zeer ruime plaats hebben ingeruimd,
is het dienstig hier eerst in het kort de situatie bij de Dominikanen na te gaan.
Volgens de Dominikaanse constituties van 1259 moesten, als men in elk convent geen lector kon hebben, vooral de iuvenes naar kloosters gestuurd worden,
waar wel een lector was. Verder moesten zij die het onderricht in het klooster
verzuimden, streng gestraft worden en ook de prioren hadden de conventsschool te bezoeken zoals de overige religieuzen52. Dit moet inderdaad wel betekenen, dat allen bij het in de conventsstudia gegeven onderricht betrokken
waren. Douais wekt echter de indruk, dat zodoende de clerici bij de Domini-

52

Acta Capitulorum Generalium Ordinis Praedicatorum, I (1220-1303), ed. Β. M. REICHERT
( = Monumenta Ordinis Fratrum Predicatorum Historica, ed. REICHERT, III), Romae 1898,
99-100: 'Item quod si in aliqua provincia non possint haberi lectores in omnibus conventibus.
provideatur saltern, quod fratres maxime iuvenes non semper remaneant in illis conventibus.
sed quod mittantur ad loca in quibus sunt lectores... Item. Quod fratres qui remanent a
scholis dure puniantur. Item. Quod priores vadant ad scolas sicut celeri fratres. quando com
mode poterunt'.
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kanen, nog afgezien van de studenten in de officiële studia, allen zonder uitzondering een degelijke theologische opleiding kregen53. Féret is evenzeer overtuigd van een verplichte wetenschappelijke studie voor iedereen en van het wetenschappelijk karakter der gewone conventsscholen54. De aard en de mate
van het onderricht, casu quo het theologisch onderricht in de conventsscholen,
waaraan allen moesten deelnemen, dient men evenwel niet te overschatten.
Vooreerst moet voor de verschillende kloosters niet altijd een lector in de theologie beschikbaar zijn geweest. Als er volgens genoemde constituties van 1259
niet voldoende bevoegde lectoren waren om officieel (publice) les te geven,
moesten er mensen aangewezen worden om particulier les te geven (privatas
iectiones) en ze moesten dan behandelen 'vel hystorias. vel summam de casibus
vel aliquid huiusmodi. ne fratres sint ociosi' 55 . Vervolgens dienden de lectoren
volgens een voorschrift van de provincie van Toulouse van 1259, dat we later
ook elders in de orde aantreffen, zich bij hun lessen en disputen aan te passen
aan het bevattingsvermogen van hun toehoorders 56 . Féret draait op een verbazingwekkende manier de zaken precies om, wanneer hij het wetenschappelijk
karakter van de gewone conventsscholen benadrukt en zegt, dat de officiële en
speciaal door de provincie ingerichte studia bestemd waren voor aangepast onderricht aan de jonge religieuzen, de beginnende studenten, teneinde de studia
conventualia van het elementaire onderwijs te ontlasten 57 . Ook Löhr spreekt
in zijn uitgave van de kapittelacta van de Saksische provincie uit de tijd der
Hervorming van theologische studia voor de jonge kloosterlingen en van apart
gegeven lessen in de andere kloosters voor de oudere conventuales58. In de Saksische provincie van de Dominikanen waren in de zestiende eeuw volgens ge53
C. DOUAIS, Essai sur l'organisation des études dans Vordre des Frères Prêcheurs, 1216-1342,
Paris-Toulouse 1884, 75 sq.
54
H. FÉRET, Vie intellectuelle et vie scolaire dans Vordre des Prêcheurs, in Archives d'Histoire
dominicaine, I (z. pi. en j.) 16.
55
Acta Capitulorum Generalium O.P., I 99: 'Item quod si non possunt inveniri lectores sufficientes ad publice legendum. saltern provideatur de aliquibus qui legant privatas lectiones.
vel hystorias. vel summam de casibus. vel aliquid huiusmodi. ne fratres sint ociosi'.
56

DOUAIS, o.e.,

57

77.

FÉRET, o.e., 16: 'Mais ce serait une erreur historique grave de penser que cette constitution
de centres scolaires spécialement destinés aux jeunes religieux ait entraîné la disparition des
écoles conventuelles primitives. Si paradoxal que cela puisse paraître, on pourrait presque
affirmer le contraire et dire que le groupement des jeunes Frères dans les centres scolaires
spécialement adaptés à leur condition de débutants eut autant pour effet de libérer l'école
conventuelle destinée aux religieux déjà engagés dans le ministère des servitudes de programme
et d'enseignement élémentaire qu'impose la formation de débutants que d'assurer à cette formation de meilleures conditions. C'est assez dire que rien, en histoire de l'institution dominicaine, ne fonde la distinction entre couvents d'étude et couvents de ministère au sens où elle
a cours parmi n o u s . . . '
58
G. LÖHR, Die Kapitel der Provinz Saxonia im Zeitalter der Kirchenspaltung, 1513-1540,
Leipzig 1930, 37*-38*.
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noemde acta onder de verschillende studia maar een betrekkelijk klein aantal
studia theologica. Nergens blijkt, dat alle jonge religieuzen naar deze officiële
studia theologica gingen. Integendeel, ook bij de Dominikanen was de wetenschappelijke hogere studie een privilege en de provinciale overheid wees zelf
voor de officiële theologica de nodige studenten aan, al zullen ook de plaatselijke prioren nog een aantal kandidaten gestuurd hebben.
Het theologisch onderricht buiten de officiële studia gegeven in de conventsscholen, blijkt geenszins speciaal bedoeld voor de oudere religieuzen, terwijl
de jongeren hun basisopleiding elders kregen. Volgens de acta van de Saksische provincie uit de zestiende eeuw kregen de kloosters, welke geen provinciaal theologicum herbergden, door het provinciale kapittel een lector of praedicator toegewezen. Deze lectoren en predikanten ontvingen daarbij een opdracht als volgt: 'Quilibet de premissis studeat in sibi assignato conventu legere
theologiam practicam, sive casus consciencie et lectioni illi omnes fratres qui
alias prepediti non fuerint intersint' 59 . Zij gaven ongeveer hetzelfde als eertijds
volgens de constituties van 1259 desnoods in privatae lectiones gegeven moest
worden : een pastorale vorming, geheel afgestemd op de praktijk van de zielzorg
en met weinig wetenschappelijke bedoelingen. Allen, niet alleen of vooral
de ouderen, moesten hierbij aanwezig zijn. De acta van de Dominikaanse provincie Germania Inferior60 uit de zestiende eeuw versterken tenslotte nog ons
oordeel in de zo juist aangegeven richting. Te oordelen naar de acta van genoemde provincie van 1515 tot 1559 waren daar niet zoveel provinciale studia
theologica en deze werden zeker niet door alle clerici van die provincie bezocht.
Wel vinden we in de acta sterk naar voren gebracht, dat er in elk klooster een
of ander studium moet zijn, zo al geen theologiestudium, dan toch minstens
een grammatica-, logica- of filosofiestudium61. Soms wordt nog gezegd, dat het
aantal religieuzen daarvoor toereikend moet zijn62. Het opzetten van een conventsstudium wordt naar alle waarschijnlijkheid ten dele overgelaten aan de
zorg van de plaatselijke prioren 63 , die wel rekening hebben kunnen en moeten
houden met de kwaliteit van hun onderhorigen. Er blijken er ook te zijn, die
voor de studie ongeschikt zijn; deze moeten dan handarbeid of schrijfwerk desnoods eenvoudig schrijfwerk - verrichten64. Verder wordt als argument voor

59

Ibid., 17 en 34.
Acta Capitulorum Provinciae Germaniae Inférions Ordinis Fratrum Praedicatorum ab anno
MDXV usque ad annum MDLIX, éd. S. P. WOLFS, Hagae Comitis 1964.
61
Ibid., 68.
62
Ibid., 82 en 187.
" Ibid., 43 (regel 39-43), 127 (regel 162-165) en 209 (regel 68-71).
'* Ibid., 50: 'Item ordinamus et renovamus ordinationem factam in capitulo Gandensi, ut
fratres iuniores studio non vacantes in officio manuali occupentur et tempore intermedio ad
β0
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het meedoen aan de conventsschool door de overheid herhaaldelijk met nadruk
naar voren gebracht, dat men ledigheid moet vermijden, die de oorzaak is van
veel kwaad 65 . Nergens blijkt, dat we hier te doen hebben met studia, waar men
systematisch onderricht kreeg voor een gedegen wetenschappelijke opleiding.
Wat wij speciaal ten aanzien van de theologische opleiding aan deze conventsstudia te denken hebben, wordt ons duidelijk uit de acta van 1545, waarin bepaald werd, dat in elk huis een lector diende te zijn, die overeenkomstig de verstandelijke aanleg en capaciteiten van de religieuzen in een gewone, vaste cursus de Summula van Cajetanus moest behandelen of, waar de predikanten niet
zo onderlegd waren, de evangeliepericopen moest uitleggen, waarover op de
zondagen en verschillende andere dagen gepreekt moest worden. De lector zelf
of iemand door hem aangewezen, moest elke dag één of twee casus behandelen,
waarbij de prior, de lector en alle priesters aanwezig behoorden te zijn alsook
de iuvenes, die daartoe geschikt waren 66 . We vinden hier dezelfde gang van
zaken als in de Saksische provincie van de Dominikanen. De aangehaalde bepaling van Germania Inferior uit 1545 betreft geheel de praktische opleiding
voor de zielzorg. De Summula peccatorum van Cajetanus was een eigentijds
alfabetisch geordend handboek voor biechtvaders en geheel afgestemd op de
praktijk van het biechthoren 67 . De dagelijks bedreven casuïstiek, bestaande in
de behandeling van een of twee casus, moest de parate kennis bevorderen van
de biechtvaders in een tijd, die rijk was aan allerlei bepalingen, voorbehouden
jurisdictie bij verschillende zonden, censuren, excommunicaties en interdicten.
De behandeling van de evangeliepericopen van het liturgisch jaargetij ligt evenzeer in het vlak van de praktijk en veronderstelt geenszins een theologische stu-

missas celebrandas in tabula per ordinem notentur, ut studentes et praedicatores tanto diligentius studio vacare possint'. Ibid., 123: 'Item, quia otium cunctorum mater et origo est
vitiorum, idcirco ordinamus et volumus, ut in singulis conventibus manuteneatur studium.
Lectores etiam et studentes sine magna necessitate non emittantur. Qui vero ad litteras apti
non sunt, aliis exterioribus officiis occupentur aut cogantur libros conscribere et scripturam
suam singulis septimanis suo priori praesentare, etiamsi sint parvi aut nullius valoris, ut vel
sic seri bendo proficiant et otium devitent et potationibus non vacent ncque murmurationibus...'
45
Ibid., 68, 82, 123 (zie de tekst in noot 64 hierboven), 132, 187 en 192. Zie ook de tekst van
het generale kapittel O.P. van 1259 in noot 55 hierboven.
^6 Acta Capitulorum Prov. Germaniae Inférions O.P., 183: 'Quare ordinamus, ut in singulis
conventibus sit unus lector, qui iuxta intellectum fratrum et capacitatem aliquid eis praelegat
ordinarie, vel Summulam Caietani vel, ubi praedicatores non usque adeo docti sunt, evangelia
praedicanda dominicis vel aliis diebus, vel alia eis interpretetur, quae illis utilia erunt et quae
suae discretioni videbuntur. Nihilominus ordinamus et ita fieri volumus, quod omni die lector
ipse aut alius, cui ipse iniunxerit, unum aut duos casus proponat, de quibus hora convenienti
fiat collatio, cui intersit prior, lector et omnes patres omnesque sacerdotes et iuvenes, qui magis apti sunt'.
" Ibidem.
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die, zeker niet 'ubi praedicatores non usque adeo docti sunt'. De lectoren dienden rekening te houden met het bevattingsvermogen van hun toehoorders, dus
geen zwaarwichtige wetenschappelijke theorie, maar gegevens direct bruikbaar
voor de prediking aan het volk.
Zonder de praktische waarde van de lessen in de conventsscholen te willen onderschatten en zonder de goede indruk die een dergelijk onderricht juist in die
tijd op ons maakt, te willen wegwerken, meen ik toch het volgen van dit onderricht
geen eigenlijke behoorlijke theologische studie te kunnen noemen met een vast
omschreven program van enige omvang en tijdsduur, waaraan een student een
behoorlijke taak had. Hiermee wil ik op geen enkele wijze bestrijden, dat in feite
zeer velen met name bij de Dominikanen alsook bij de andere bedelorden, wél
een degelijke en vaak uitstekende theologische opleiding gevolgd hebben. De
bedoeling was uit de voorhanden gegevens aan te tonen, dat in de Middeleeuwen ook bij de Dominikanen, die de studie de volle nadruk gaven, niet per se
iedereen op grond van het bezoeken van de conventsschool een theologische
opleiding kreeg. De officieel ingerichte studia waren voor de wetenschappelijke
opleiding, terwijl in de verschillende conventen bij het theologisch onderricht
vaak niet meer dan wat pastoraalles gegeven werd voor preken en biechthoren
en mogelijk ook wat onderricht voor de religieuze vorming. Deze conclusie is
ook te vinden bij Little en Ehrle. Little schrijft over de Dominikanen in Engeland, dat in alle kloosters theologische lessen gegeven werden, welke alle religieuzen moesten volgen. Maar terwijl alle religieuzen onderricht ontvingen,
werden slechts sommigen van hen studenten genoemd: zij die een bijzondere
aanleg toonden voor de studie, genoten speciale faciliteiten en voorrechten en
het bestuur van de orde droeg zorg voor een organisatie die hun opleiding ter
hand nam. De studieperiode in de theologie was beperkt tot driejaar en duurde
over het algemeen twee jaar. We hebben daarbij volgens Little niet te doen
met theologische scholen zoals die bestonden in elk klooster - scholen voor
de theologie van de volkspredikant - maar met hogere theologische scholen, die
slechts in sommige kloosters bestonden en waar de studenten opgeleid werden
voor het lectoraat 68 . Ehrle formuleert zijn oordeel over de verschillende studia
en soorten onderwijs bij de Dominikanen als volgt. De oprichting van de studia
en de keuze van de beste lectoren vroegen onderscheiden studenten. Deze werden met grote zorg uitgekozen en overeenkomstig hun hoedanigheid voor de
verschillende studia aangewezen. De besten gingen naar Parijs en de andere
studia generalia. De middelmaat werd verdeeld over de studia particularia van
de provincie. Dat deel der scolares, dat meer praktisch dan speculatief van
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A. G. LITTLE, Educational organisation of the Mendicant Friars in England, in Transactions
of the Royal Historical Society, VIH (1894), 50 en 54.
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aard was, bleef in het convent van intrede en werd onderricht voor de liturgische en parochiële functies en veelvuldig daartoe aangezocht 69 .
Nu terug naar de Karmelieten van de Nederduitse provincie. Over theologisch
onderricht aan alle priesters en clerici in welke vorm dan ook, afgezien van de
religieuze vorming der iuvenes, missen we in de Nederduitse Karmelprovincie
vóór de zestiende eeuw duidelijke aanwijzingen. Wel was er op de duur in bijna
alle conventen een lector, maar mededelingen over lessen die allen zonder uitzondering moesten bijwonen, en over de aard van zulke lessen ontbreken verder.
In de Opperduitse provincie van de Karmelieten treedt in de eerste helft van
de vijftiende eeuw de verplichte behandeling van de casus of summae conscientiae wel een paar maal aan het licht 70 . In de zestiende eeuw echter komt er in
de Nederduitse Karmelprovincie een situatie naar voren, die een sterke gelijkenis vertoont met de zo juist beschreven situatie bij de Dominikanen en overeenkomsten heeft met de vijftiende-eeuwse praktijk in de Opperduitse Karmelprovincie. Volgens het hervormingsprogram van generaal Nicolaus Audet uit
het jaar 1523 voor de gehele orde, moest er in elk convent met acht priesters
een lector zijn, die dagelijks een bijbelles gaf over de casus conscientiae, de psalmen of iets dergelijks. Bij die bijbelles, die, zo nodig, in de landstaal gegeven
kon worden, moesten allen aanwezig zijn. In de conventen, die 12 priesters konden herbergen, moest een magister regens zijn, die onder meer dagelijks een bijbelles te geven had, waarbij eveneens allen tegenwoordig moesten zijn. Ook
deze les kon in de landstaal gegeven worden, maar moest zo helder en aangepast
gebracht worden, dat allen die konden begrijpen71 of, zoals de iets anders lui· · F. EHRLE, I più antichi statuti della Facoltà Teologica dell· Università di Bologna, Bologna
1932, p. LXXXV.
•^ Rome, Archivum Generale O.Carm., H CO. 93, Codex 20, 566: de lector secundarius in
het studium generale te Wenen moet in 1431 genoemde lessen geven naast zijn gewone taak:
'Lector secundarius eiusdem studii et conventus sit fr. Engelfridus. Idem in conventu praefato
leget summas conscientiae'. In 1432 is Engelfridus daar lector 'et legat summas in conventu
cursorie...' (ibid., 336).
'" Const. 1524, Isagogicon, Cap. Ι η. 5: 'Item ordinamus quod in omnibus et singulis nostri
ordinis conventibus in quibus degunt et degere possunt octo sacerdotes, ordinentur lectores,
qui legere teneantur quotidie aliquam lectionem de scripturis sacris, hora competenti et con
venienti, puta de casibus conscientiae, seu de psalmis vel huiusmodi. Cui lectioni omnes possint, et debeant immo et poenis coganlur interesse, quam dicti lectores sic enucleent, et déclarent, quod etiam (si opus fuerit) utantur et vernácula sermone ad hoc ut instruantur fratres
nostri in scripturis, et sit lectio huiusmodi non sine profectu. (n. 6:) 'Item ordinamus et praecipimus, atque districte mandamus omnibus Provincialibus, seu vicariis sub poena rebellionis,
et depositionis ab eorum officiis, quod infra spatium duorum mensium, a praesentatione istarum ordinationum in Conventibus, in quibus degunt, seu degere possunt duodecim sacerdotes,
ordinent, députent, ас constituant Magistros Regentes, qui non solum sint suficientes ad le
gendas artes et Theologiam, quoniam opus est, sed etiam ad comparandum pro honore religionis, quoties oporteat, et ad defendendum ordinem nostrum. Teneantur autem ipsi regentes,
legere, quotidie hora opportuna, et competente, unam lectionem in sacra scriptura, ad quam

292

dende redactie van dit voorschrift in 1524 zegt, zó duidelijk dat zelfs de eenvoudigen die konden begrijpen72. Wie zonder reden afwezig was, moest, als hij
biechtvader was, een jaar geschorst worden, als hij slechts priester was of anderszins een hogere wijding had ontvangen en geen student was, streng gestraft
worden 73 .
Daarnaast moesten er in de belangrijkere conventen en in die welke aan een
universiteit verbonden waren, magistri regentes aangesteld worden om dagelijks de artes en de theologie te doceren en hiervoor moest een passend aantal
studenten aangewezen worden 74 .
Het provinciaal kapittel van de Nederduitse provincie te Mechelen in 1531,
waarop Audet zelf aanwezig was, besliste, dat in elk convent de voorgeschreven
les over de casus conscientiae werd gegeven door de laatst gepromoveerde doctor of degene, die het laatst een graad had behaald. Het motief voor dit onderwijs blijkt vooral de handhaving van een goed religieus leven te zijn: 'ubi non
est tale exercitium non potest conservan tenor bonorum morum' 75 .
Genoemde maatregelen van Audet over de dagelijkse bijbelles en de casus
conscientiae houden m.i. geen wezenlijk nieuw program in, maar regelen zoals
op zoveel andere punten opnieuw in concreto de aloude praktijk, die in de verdrukking dreigde te komen of op verschillende plaatsen in de orde reeds verslapt was. We kunnen deze lessen zeer goed zien in het verlengde van de reeds
veel vroeger te constateren praktijk in de Opperduitse provincie, alsook in het
verlengde van het oude verplichte schoolbezoek in de Dominikaanse communiteiten volgens hun constituties van 1259 en aanvullende bepalingen, terwijl
ze ook goed overeenkomen met de gang van zaken in de provincies Saxonia
compellantur omnes, cuiuscumque conditionis existant, accedere, exceptis magistris de cursu,
vel qui per multas quadragesimas in urbibus habuerunt contiones. Si quis autem dictae lectioni interesse neglexerit, nisi forte fuerit aliqua legitima causa impeditus, privetur audiendis
confessionibus per annum integrum, si fuerit confessor. Sin autem simplex sacerdos aut alias
in sacris constitutus, et non studens, acriter puniatur. Ita tarnen eiusmodi lectionem déclarent
ipsi magistri regentes ut non modo spiritualiter prosint, sed etiam délectent, et ubi eis ita videbitur expediré, utantur vernáculo sermone, et reddant tam clara omnia, quae legent, et tam
apta, quod ab omnibus intelligi valeant, et memoriae thesauro commendari'. Het hagogicon,
uitgegeven bij de constituties van 1524, is door Audet opgesteld in 1523, getuige de inleidingsbrief op Const. 1524: 'Aedidimus Isagogicon anno superiore quum Romae essemus' (ibid., (2)).
71
A CG, I 377: '...unam lectionem in Scripturis Sacris, et illam tarn aperte declarare, quod
etiam simplices intelligant'. Hier is verder sprake van conventen, die tien priesters konden
onderhouden.
11
Isagogicon, Cap. Ι η. 6; zie de tekst hierboven in noot 71.
74
Ibid., Cap. I η. 6.
75
FAC 47b, fol. 128r-v: prov. кар. 1531 : 'Item ordinamus quod in quolibet conventu ultimus Doctor vel graduatus quotidie legat unam lectionem de casibus conscientiae, cui teneantur interesse omnes fratres et huiusmodi exercitium nullo modo intermittatur, quia ubi non
est tale exercitium non potest conservar! tenor bonorum morum'. In de tweede helft van de
zestiende eeuw spreekt men van lectio sacra of in sacris.
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en Germania Inferior van de Dominikanen in de zestiende eeuw. Reeds is aangegeven, dat we het volgen van deze lessen moeilijk een theologische opleiding
kunnen noemen. Bepalingen over de landstaal en een uitleg, die zelfs voor de
eenvoudigen begrijpelijk is, welke we bij de Karmelieten vinden, of de bepaling
bij de Dominikanen over de aanpassing aan het begripsvermogen van de toehoorders en het aangevoerde motief van vermijding van de ledigheid, verder
uitdrukkingen als theologia practica sive casus conscientiae, die we bij Dominikanen en Karmelieten aantreffen, en tenslotte het feit, dat in alle bedelorden
studie als een privilege beschouwd werd, moeten ons voor een al te hoge wetenschappelijke dunk van deze praktijklessen bewaren, hoewel dit alles tegen de
achtergrond van die tijd een zeer goede indruk maakt.
Dat niet alle Karmelieten in de Middeleeuwen een echte theologische studie
hadden te volbrengen, komt ook op een andere wijze nog naar voren. We hebben reeds gezien, hoe in 1362 het generale kapittel gebood (hetgeen ook in latere
constituties werd opgenomen), dat de provinciaals al hun onderhorigen die latijn
kenden, mits ze welsprekend waren, met preekboeken aan de studie zouden
zetten, opdat ze na enkele proefpreken voor hun convent van het provinciaal
kapittel verlof konden krijgen om te preken 76 . De bij deze bepaling gebezigde
woorden qui sciunt latinum en de toevoeging van de constituties van 1369 et
jam non sunt promovendi ad studia ordinis maken toch wel duidelijk, dat het
hier om mensen gaat, die niet meer dan de opleiding van een latijnse school
gevolgd zullen hebben. Een zestiende-eeuwse aanwijzing, dat niet alle Karmelieten vóór het concilie van Trente theologie gestudeerd hebben, hebben we
nog uit de Nederduitse provincie zelf. In 1522 besloot het provinciale bestuur
ten einde de voortgang in religieuze observantie en wetenschap te bevorderen,
dat in het convent van Keulen al degenen, die met goed gevolg drie of vier jaar
theologie gestudeerd hadden, voorrang hadden op alle conventuales, die een
dergelijke studie niet gedaan hadden, met uitzondering van de paters, die hun
iubilaeum gevierd hadden 77. Een systematische theologische studie van drie jaar
was dus niet normaal voor iedereen. Er blijken paters te zijn, die vijftig jaar in
eer en deugd in de orde geleefd hebben (iubilaei), maar geen driejaar theologie
76

Zie noot 48 van dit hoofdstuk, p. 286.
FAC 47b, fol. 85r: convocatio annua 1522: 'Item cupientes pro viribus adolesccntulos
nostros et praecipue conventus Colon iensis ad proficiendum in bonis moribus et approbatis
scientijs provocare, ordinamus, quod de caetero filij conventus Coloniensis, qui per provinciam ordinati fuerunt in studentes Theologiae; et huiusmodi studium iudicio prioris conventus
et Regentis per tres aut quattuor annos diligenter compleverunt et postea ab huiusmodi studio
fuerunt absoluti ad convenientia servitia sive altiere promotione habeant et teneant locum
super omnes fratres conventuales qui huiusmodi studia non perfecerunt, exceptis solis patribus iubilaeis: Et exspectent tune pro suis meritis, honéstate vitae ac fidelibus servitijs ultiorem
honorem'.
77
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gestudeerd hebben. Hoe groot het percentage bij de Karmelieten van de Nederduitse provincie was, dat werkelijk een hogere studie maakte en met name theologie ging studeren, lijkt me bij de huidige stand der gegevens nog niet uit te
maken. Uit een oud annalenboek van de Keulse Karmel heeft Milendunck enkele aantekeningen kunnen maken over de inkleding, professie en eerste heilige
Mis van sommige Karmelieten uit de tweede helft van de vijftiende eeuw en
van een paar uit de zestiende eeuw. Wanneer we deze aantekeningen nu vergelijken met de aanwijzing der studenten door de provinciale kapittels uit die tijd,
kunnen we - helaas alleen voor officieel aangewezen studenten - vaststellen,
hoever sommigen bij de priesterwijding met hun studie gevorderd waren. Hoewel de berichten over inkleding, professie en eerste heilige Mis enerzijds en die
over de studentenbenoemingen anderzijds fragmentarisch zijn, hebben we toch
voldoende gevallen om te zeggen, dat de priesterwijding bij deze studenten veelal
plaats had in het laatste jaar logica of in het eerste of tweede jaar filosofie. In
elk geval waren ze bij hun priesterwijding, een enkele uitzondering daargelaten,
nog lang niet aan hun theologische studie toe. Hier volgen enkele voorbeelden.
Bij deze voorbeelden houde men er rekening mee, dat de studiebenoemingen
bedoeld zijn voor het nieuwe schooljaar, dus ingaande rond september van het
aangegeven jaar. De viering van de eerste plechtige heilige Mis treffen we aan
op verschillende data b.v. in 1457 op de tweede Paasdag, de tweede Pinksterdag, op de zevende zondag na Pinksteren en op de eerste zondag van de Advent. Er was dus ook meermalen per jaar gelegenheid de priesterwijding te
ontvangen 78 .

Adolphus de Novo Foro
1461 ingekleed
1463 geprofest
1466 priester gewijd

1464 student in de logica te Keulen
1465 student in de logica te Keulen
1466 student in Engeland
1467 student in Engeland
1468 student in Engeland
1469 student in de theologie pro forma simplici te
Keulen
1470 student pro lectoratu te Keulen

18

De voorbeelden zijn gevormd uit een combinatie van gegevens, verzameld uit FAC 47a,
FAC 47b en FAC 47e onder de aangegeven jaren.
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Gerardus van Orsoy
1457 ingekleed
1458 geprofest
1462 priester gewijd

1462 Ie prov. kap.: benoemd voor Engeland
1462 2e prov. kap.: student in de logica te Keulen
1463 student in Engeland
1464 student in Engeland
1465 Informator te Frankfurt
1466 cursor te Frankfurt
1467 student pro forma simplici theologiae te
Keulen
1468 lector te Kassei (nog niet afgestudeerd), aangewezen voor de preek op de vigilie van Maria
Lichtmis aan de universiteit van Keulen

Franco Motten van Brussel 1465 student in de filosofie te Keulen
1466 priester gewijd
1466 student in de filosofie te Keulen
1467 student in de filosofie te Keulen
Mattheus van Geldern
1464 subdiaken gewijd
1467 priester gewijd

1464 student
1465 student
1466 student
1467 student

Henricus van Mainz
1529 priester gewijd

1529 student in de logica te Keulen
1530 student in de logica te Keulen
1531 student in de filosofie te Keulen

Wilhelmus Blaetzem
1521 priester gewijd

1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522

Goswinus van Geldern
1535 priester gewijd

1535 student in de logica te Keulen
1536 student in de filosofie te Keulen
1537 student in de theologie te Keulen.
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student
student
student
student
student
student
student

in
in
in
in

in
in
in
in
in
in
in

de logica te Keulen
de logica te Keulen
de logica te Keulen
de filosofie te Keulen

de logica te Keulen
de filosofie te Keulen
de filosofie te Keulen
de theologie te Keulen
de theologie te Keulen
de theologie te Keulen
de theologie te Keulen

HOOFDSTUK XI

B O E K E N EN B I B L I O T H E K E N
'Quia nostrae religionis famosa reputatie in Ecclesia Dei
ex personis excellenter litteratis specialiter dependet, f ratres vero in ¡literatura studentes, sine librorum abundantia
notabiliter proficere non possunt...'l
Naast de zorg voor studiehuizen en docenten was voor een goed verloop van
de studie de aandacht voor boeken en bibliotheken van het allergrootste belang. Vanaf de eerste regeling van de studie vinden we dan ook hierover bepalingen in de constituties en de acta van de verschillende kapittels. Toen het
Heilig Land opnieuw geheel in de macht van de Mohammedanen gekomen was
en de Karmelieten en boeken van die provincie van de orde over alle andere
provincies verspreid waren, werd op het generaal kapittel van 1281 te Londen
het besluit genomen, dat de generaal zelf of diens vicarius al die boeken weer
bijeen zou laten brengen en ze naar het Heilig Land terug zou sturen, als dit
gebied weer in handen van de Christenen gekomen zou zijn2.
Professoren, lectoren en studenten ontvingen boeken of geld om deze te kopen
van hun provincie en men zag nauwlettend toe, dat de boeken aan hun doel
beantwoordden. Mocht iemand, zo verlangen de constituties van 1281, na zijn
bevordering tot de studie of het lectoraat niet beantwoorden aan de verwachtingen en de orde niet naar behoren van nut zijn, dan moeten hem de boeken,
welke hem verschaft zijn, weer afgenomen worden en men mag deze dan niet
verkopen of vervreemden zonder speciaal verlof van de generaal of provinciaal3.
In 1294 wordt hieraan toegevoegd, dat deze boeken door het provinciaal kapittel moeten worden toegewezen aan anderen, die er een nuttig gebruik van
kunnen en willen maken 4 .
Het is moeilijk te zeggen over hoeveel boeken docenten en studenten konden
1
FAC 47a, fol. 41r: uit een decreet van het generale kapittel van 1312 te Londen over de bibliotheek
van het Karmelietenklooster in Keulen.
2
Const. 1281, in AOC, XV 243-244.
3
Ibid., 214: 'Cum hoc etiam ordinantes quod quibus provisum est in libris vel in posterum
provisum fuerit ab ordine, si postquam pronoti fuerint ordini non proficiant sicut debent,
libri sic habiti penitus auferantur ab eisdem, nec vendere nec alienare audeant sine prioris
generalis vel provincialis licentia speciali'.
4
Const. 1294, in AOC, XVIII 182: '...libri sic habiti auferantur penitus ab eisdem et scientibus et volentibus proficere per provinciale capitulum tribuantur'.
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beschikken. De bedragen, welke zij voor de aanschaf van boeken van de provincie ontvingen, waren bij hun taxae of vestiario inbegrepen; deze zijn hiervóór reeds in hoofdstuk VIII weergegeven5. Het is voor ons niet meer mogelijk
hierbij het bedrag, dat voor boeken werd uitgegeven, met enige nauwkeurigheid
vast te stellen, te meer daar ieder de ontvangen taxa wel naar eigen inzicht en
verantwoordelijkheid over zijn verschillende uitgaven zal hebben kunnen verdelen. In de acta van de generale en provinciale kapittels, vooral van de eerste
helft van de veertiende eeuw, vinden we af en toe aparte uitgaven vermeld voor
het vervoer van de boeken van een of andere magister of lagere docent, waarbij
echter soms ook weer geld voor andere bagage en persoonlijk reisgeld is ingesloten. Gezien de grootte der bedragen en de aparte vermelding van de boeken
is het niet te gewaagd te veronderstellen, dat het aantal boeken vrij behoorlijk
moet zijn geweest. Hier enkele voorbeelden van dergelijke berichten:
1325: 'Pro L libris (plaats van herkomst in de Nederduitse provincie en belanghebbende niet bekend) ante Natale Domini Parisios mittendis VIII librae
grossorum' 6 .
1327: 'Item pro vectura librorum prioris generalis ( = Joannes de Alerio, magister in de theologie) ad curiam LX turonenses grosses' 7 .
1329: 'Item pro vectura librorum f. Henrici de Aquila baccalaurei de Parisiis
LX grossi' 8 (van Parijs naar Keulen, waar hij tot lector principalis benoemd was).
1343: 'Item M. Joanni Vogoloni (pas gepromoveerd) de suo viatico et de vectura librorum suorum ex Parisiis XII floreni'9.
1347: 'Item M. Joanni Goldener de vectura librorum et rerum suarum de Parisiis X floreni'l0 (van Parijs naar Brussel, waar hij in 1347 lector principalis was).
Omdat de aanschaf van boeken in de Middeleeuwen een zeer kostbare zaak was,
hebben vooral studenten vaak eigenhandig voor het schrijven van hun boeken
gezorgd, die hun naar universitair gebruik wel door een der (lagere) docenten
zullen zijn gedicteerd, waarna in de colleges de tekst werd gecontroleerd en in
margine of interlineair van commentaar werd voorzien11. Zelf-uitgewerkte
quaestiones, commentaren, preken en dergelijke zaken had men uiteraard al
5

Zie p. 217-229.
FAC 47a, fol. 55v.
I
A CG, I 29.
β
FAC 47a, fol. 59v.
9
Ibid., fol. 73г.
10
Ibid., fol. 78r.
II
S. CLASEN, Der Studiengang an der Kölner Artistenfakultät, in Artes liberales. Von der antiken Bildung zur Wissenschaft des Mittelalters, hrsg. von J. KOCH, Leiden-Koln 1959, 180.

6
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eigenhandig te schrijven. Meermalen geeft een explicit van een boek ons een
korte informatie over de persoon van de schrijver en de omstandigheden, waaronder het werk tot stand kwam. Een Boppards handschrift met als titel Flores
parvi aristotelici heeft als slot : 'Scriptum per me F. Hermannum de Mesdorp
filium conventus Coloniensis provinciae Alemaniae inferioris dum eram studens in provincia Angliae in conventu Londini anno Domini 1437'12. Een explicit in een Quadragesimale van de Nederduitse Karmeliet Bernardus Dyener,
in 1427 theologiestudent in Montpellier, vertelt ons, dat dit boek op verzoek
van Bernardus door een medisch student te Montpellier tegen betaling geschreven werd, maar meer uit vriendschap dan omwille van het geld: 'Scriptum per
manus Joannis de Riemen studentis medicinam praeclaro studio montis pessulani ducti plus amore quam pretio ad instantiam reverendi patris Bernardi
Dyener tune temporis illic in sacra pagina studentis anno 1427'13.
Men schreef soms boeken over ten dienste van zijn medebroeders, zoals Michael
van Boppard, die in een uitvoerig explicit meedeelt, dat hij een Commentarium
in octo Libros physicorum Aristotelis van 1484 tot 1487 heeft bijeengebracht
en op schrift gesteld voor zijn medebroeder (en oud-magister studentium) Benedictus van Frankfurt, artium magister14. Schrijfwerk was er in de kloosters
altijd in overvloed; het vormde een van de vaste bezigheden in huis: 'Nolumus
autem quod priores locales nee alii maiores permittant subditos suos ocióse
currere vel vagari sed si quos huiusmodi sive layci fuerint sive clerici, invenerint compellant eos ad aliquid operandum vel studendum vel scribendum...',
aldus de constituties van 13691S. Om hun werkzaamheid voor de orde zo productief mogelijk te laten zijn had de Lombardijse provincie zelfs uitdrukkelijk
verboden, dat iemand zich liet huren om voor personen buiten de orde boeken
over te schrijven16. Elk klooster had natuurlijk allereerst zorg voor de benodigde
boeken voor de eredienst: 'Item ordinamus quod priores provinciales compellant priores locales ut in conventibus suis scriptores teneant ad scribendum
libros ecclesiasticos, ubi desunt...' 17 . Veel missaals en koorboeken van Kar-

12
Koblenz, Staatsarchiv, Handschriftenverzeichnis der Gymnasial-Bibliothek zu Koblenz, Nr.
250; cf. FAC 47e, fol. 128v.
13
Koblenz, Staatsarchiv, Handschriftenverzeichnis der Gymnasial-Bibliothek zu Koblenz,
Nr. 268.
14
FAC 47e, fol. 211r-v.
15
Const. 1369, 61.
,β
Acta Capitulorum Provincialium Lombardiae 1328-1398, ed. G. WESSELS in AOC, III 156:
prov. кар. 1328 te Parma : 'Item ordinaverunt quod nullus frater nostrae provinciae cuicumque
religioso vel saeculari extra ordinem pretio conductus librum vel libros scribere debeat, sub
poena perditionis pecuniae inde habitae. Priores autem qui executione huius statuti negligen
tes exstiterint duplam pecuniam solvere teneantur'.
17
Const. 1324, in MHC, 26.
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melieten zijn beroemd om hun kalligrafie en miniaturen18. Deze bekwame
schrijvers zullen ongetwijfeld ook menig studieboek gecopieerd hebben. Als
het convent van Keulen in 1429 een prachtige nieuwe bibliotheek gekregen
heeft, doen de andere conventen, zoals Milendunck weet op te merken, vol
naijver op deze modelbibliotheek hun best om boeken af te schrijven en aan te
schaffen19.
Bij de boeken welke ieder persoonlijk ten gebruike had, werd de herkomst
nauwkeurig in aanmerking genomen. De constituties van 1281 en 1294 maken dienovereenkomstig nauwkeurige bepalingen. Boeken van overleden Karmelieten moesten terstond van het zegel van de plaatselijke prior en van het
gemeenschappelijk zegel van het huis voorzien worden en bewaard, totdat
ze aan het eigen klooster van de overledene werden teruggegeven of door
de provinciaal en de definitoren van het provinciaal kapittel aan anderen ten
gebruike werden toegewezen20. Had iemand echter boeken van ouders of vrienden ten geschenke gekregen, dan werden deze boeken na de dood van de begunstigde aan dat klooster gegeven, uit wiens termijngebied de schenkers afkomstig waren 21 . Boeken van Karmelieten, die buiten hun eigen provincie gestorven waren, moesten naar die provincie teruggestuurd worden 22 . Ten aanzien van de boeken gegeven door ouders of vrienden, waarover zoeven gesproken werd, bevatten de constituties van 1324 een uitgebreider bepaling; had men
persoonlijk van ouders of vrienden boeken ten geschenke gekregen, dan mocht
men deze met medeweten van de prior aan andere Karmelieten of conventen
ten gebruike uitlenen om zo van de begunstigden geestelijk profijt te trekken
in het uur van zijn dood. Degene die zo'n boek ontving, moest het klooster,
uit wiens termijngebied de schenkende Karmeliet afkomstig was, een ontvangstbewijs geven. Men kon zo'n boek zelfs ten gebruike krijgen ad vitam, d.w.z.
zolang men leefde. Na de dood van de begunstigde of na het verstrijken van
de vastgestelde tijd kwamen alle zo uitgedeelde boeken aan het betrokken convent terug. Boeken welke men in andere conventen en niet van eigen ouders
gekregen had, en welke men niet op de hierboven beschreven wijze had uitgedeeld,
werden na de dood van de persoon in kwestie aan die conventen toegewezen.
Boeken welke men door toedoen van de provincie verworven had, kwamen weer
ter beschikking van de provincie23. Niemand mocht zonder verlof van de over-

18

Een beroemd kalligraaf was b.v. Joannes Fabri van het klooster te Mainz, die in 1420 de
prachtige psalteria vervaardigd heeft, welke zich thans in de Dom van Mainz bevinden.
19
FAC 47a, fol. 201v.
20
Const. 1281, in AOC, XV 243; Const. 1294, in AOC, XVIII 182.
21
Const. 1294, in AOC, XVIII 182.
21
Const. 1281, in AOC, XV 243; Const. 1294, in AOC, XVIII 182.
23
Const. 1324, in MHC, 112.
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24

heid een boek buiten de orde verkopen of vervreemden en de overheid mocht
25
dit verlof niet zonder aannemelijke of noodzakelijke reden geven .
Spraken de constituties van 1281 reeds over de boeken van lectoren en studenten
en troffen ze regelingen aangaande de boeken van gestorven Karmelieten en de
verspreide boeken afkomstig uit de provincie van 't H. Land, toch zijn voor zover
onze kennis reikt, de constituties van 1324 de eerste, welke in het algemeen de
conventsbibliotheek aan de orde stelden en daarvoor bepalingen maakten. Deze
getuigen van een angstvallige zorg om het eenmaal verworven bezit aan boeken
niet achteruit te laten gaan. Niemand in de orde, prior noch provinciaal, zelfs
geen generaal, kon boeken van de gemeenschappelijke conventsbibliotheek ver
kopen, vervreemden of verpanden. Boeken die voor het convent van geen nut
meer waren, en duplicaten mochten evenwel met verlof van de generaal of van
het provinciaal kapittel verkocht worden, mits hun prijs besteed werd voor de
26
aanschaf van andere boeken . Pas later mocht dit geld ook besteed worden
27
voor de bouw of verandering van klooster en kerk .
Zolang er bibliotheken in de orde geweest zijn, zullen er mensen geweest zijn,
die met de zorg daarvoor belast waren. De constituties van Jan Soreth van 1462
spreken het eerst uitdrukkelijk over de bibliothecaris in de grotere conventen
om toezicht te houden op de bibliotheek en de administratie te verzorgen. Hij
moest zorgen, dat de boeken, geordend naar de verschillende wetenschappen,
aan de ketting lagen. Er moesten catalogi aanwezig zijn, een algemene voor de
hele bibliotheek en afzonderlijke catalogi voor de verschillende banchae, de le
zenaars, waar de boeken, bevestigd aan een ketting, hun vaste plaats hadden
en waaraan ze tevens gemakkelijk gelezen konden worden 2 8 . De bibliothecaris
moest weten, aan wie de boeken ten gebruike gegeven werden, en hij kon zelfs
24
Const. 1281, in AOC, XV 243: 'Nullus prior localis vel aliorum fratrum vendat librum aliquem extra ordinem (vel) infra vel aliquo modo alienet vel commutet sine licentia prioris ge
neralis vel provincialis sub pena gravioris culpe secundum exigenciam delicti demerentis'. Cf.
Const. 1294, in AOC, Х Ш 182-183.
25
Const. 1324, in MHC, 113: 'Nullus frater vendat librum aliquem extra ordinem vel aliquo
modo alienet sine licentia sui superioris, nee ipse concédât licentiam sine causa rationabili et
necessaria, sub poena gravioris culpae'.
26
Const. 1324, in MHC, 113: 'Statuimus quod nullus prior localis per se vel etiam de assensu
consiliariorum vel custodum aut etiam totius conventus, nee prior conventus, nee prior provincialis, nee capitulum provinciale, nee etiam prior generalis, librum vel libros qualescumque
communis librariae alicujus conventus vendat, det, aut quovis colore alienet aut etiam impignoret, sub poena privationis officii, gradus et honoris, vocis et loei tam facientibus quam
consentientibus infligenda... Si tarnen aliqui libri pro usu fratrum forent inutiles aut aliunde
aliqui ex his essent duplicati, tales de expressa licentia prioris generalis vel capituli provincialis
vendi poterunt, ita tarnen quod pretium venditorum piene et absque diminutione in alios libros
convertatur sub poena prius notata'.
27
ACG, I 75-76.
28
Voor de inrichting van de laat-middeleeuwse bibliotheken zie K. MEINSMA, Middeleeuwsche
Bibliotheken in Nederland, Amsterdam 1902.
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met verlof van de prior en de consiliarii een collectie boeken, zonder dat ze aan
de ketting lagen, op eigen gelegenheid bewaren om ze aan de medebroeders uit
te lenen, die hem daarvoor een ontvangstbewijs moesten geven. Ook bewaarde
hij de boeken, welke overeenkomstig de tijd van het kerkelijk jaar in de refter
voorgelezen werden. Twee maal per jaar, na het octaaf van Pasen en onder het
octaaf van het feest van St. Michael, moest hij de prior en de consiliarii rekenschap afleggen29.
De boeken van de bibliotheek mochten ter beschikking staan van andere religieuzen, van eerzame en belangrijke personen en van de leden van de orde en
mochten door hen geleend worden, doch slechts in casu necessitatis en met de
nodige waarborg, dat ze niet verloren gingen30.
Het provinciaal kapittel van de Lombardijse provincie schreef in 1330 ten
strengste voor, dat niemand, van welke graad of rang hij ook mocht zijn, een
of ander boek van een bibliotheek, welke dan ook, wegnam, noch om het af
te schrijven, noch wegens een andere reden 31 .
In de Nederduitse provincie werd bij een visitatie de prior en de consiliarii van
het convent van Brussel verboden voortaan nog boeken buiten het klooster uit
te lenen 32 . Het convent van Florence in de Toscaanse provincie leende in de
vijftiende eeuw blijkens een register van de bibliotheek ook boeken uit aan
mensen buiten de orde 33 .
Over de Karmelitaanse bibliotheken van de Middeleeuwen zijn we over het
algemeen slecht ingelicht. Met uitzondering van de bibliotheek van het klooster
te Florence 3', zijn zij slechts zwak vertegenwoordigd in de tot nu toe gepubliceerde bescheiden. Toch heeft de orde menige uitstekende bibliotheek in de
Middeleeuwen gekend.
29

Const. 14621 ¡499, Rubrica X, Caput XXXI.
Const. 1324, in МНС, 113: 'Volumus tarnen, quod libri conventus possint accommodari
religiosis, persoms honestis ас magnis et fratribus in casu necessitatis, habita tarnen firma cautione quod non possint amitti'.
31
Acta Capitulorum Provinctalium Lombardiae 1328-1398, ed. G. WESSELS in AOC, III 205:
'Item quod nullus liber abstrahatur a quacumque Libraria per aliquem, cuiuscumque fuent
gradus vel honoris, nec ad exemplandum, nee aha de causa, sub poena depositionis ab officio
quoad Priorem permittentem et restitutionis in tnplum si ex hoc dampnum contigent, et etiam
quoad recipientem sub poena perditionis loci et vocis ipso facto'.
32
FAC 47a, fol. 206v.
33
Florence, Archivio di Stato, Conventi soppressi, S. Maria del Carmine, Convento 113,
Nr. 17: Libro delle Ricordanze 1408-1483, uitleen van boeken fol. 79r-89v.
34
Zie К. W. HUMPHREYS, The Library of the Carmelites of Florence at the end of the four
teenth century ( = Studies in the History of Libraries and Librananship, vol. II), Amsterdam
1964. Een te betreuren lacune in deze studie over de bibliotheek van de Florentijnse Karme
lieten is het ontbreken van het materiaal, dat de auteur had kunnen vinden in het handschrift
genoemd in noot 33 hierboven: Libro delle Ricordanze 1408-1483 met een volledige cataloog
uit het jaar 1461 en uitleennotities.
30
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De bibliotheek, die in de bewaard gebleven gegevens het eerst naar voren komt
in de orde, hetgeen nog niet betekent, dat deze daarom per se de oudste moet
zijn, is de bibliotheek van het convent van Keulen, dat van het generale kapittel
van 1312 te Londen voorschriften kreeg betreffende een belangrijke schenking
boeken. Dat het generale kapittel zich met deze schenking bemoeide, betekent
zeker ook, dat een bibliotheekverzameling van enige omvang nog iets bijzonders was in de orde. Veel hebben de verschillende conventen voor de totstandkoming en uitbreiding van hun bibliotheek te danken aan de verwerving
van collecties boeken, welke illustere Karmelieten: wijbisschoppen, provinciaals, magisters en lectoren aan hun respectieve conventen hebben nagelaten.
Vooral met betrekking tot de bibliotheek van Keulen hebben we daarvan vele
berichten, afkomstig uit een oud jaargetijdenboek en in de kroniek van Milendunck op verschillende plaatsen geciteerd. De grondslag van deze beroemde
bibliotheek werd gelegd door de nagelaten boeken van Henricus Jongen, gewezen provinciaal der (Neder-)Duitse provincie, die naderhand wijbisschop van
Wichbold, de aartsbisschop van Keulen, was geweest. Zijn boekenbezit, waarbij
zich naast vele theologische werken enkele kostbare folianten, handelend over
het Kerkelijk Recht bevonden 35 , was zo belangrijk, dat het een zaak van het
generaal kapittel van 1312 te Londen was hierover te beschikken. Alle boeken,
welke hij in grote getale aan het convent van Keulen geschonken en bij testament nagelaten had, moesten door de Karmelieten van Keulen, tezamen met
andere reeds verkregen en nog te verkrijgen wetenschappelijke boeken, op een
gemeenschappelijke bibliotheek in het convent geplaatst worden en met kettingen op de lezenaars vastgemaakt. Niemand mocht op straffe van excommunicatie die boeken aan de bibliotheek onttrekken of vervreemden. Duplicaten mocht men zo nodig van de bibliotheek nemen, als daarvoor een boek
van evenveel waarde teruggegeven werd 36 . Deze verzameling werd naderhand
vele malen door belangrijke collecties van gestorven conventuales van de Keulse
Karmel aangevuld, o.a. al vrij gauw door een collectie van Godfried van Neuss,
35

FAC 47e, fol. 19v-20r.
FAC 47a, fol. 41r: gen. kap. 1312 te Londen: 'Quia nostrae religionis famosa reputatio in
Ecclesia Dei ex personis excellenter litteratis specialiter dependet, fratres vero in litteratura
studentes, sine librorum abundantia notabiliter (verbeterd uit nobiliter) proficere non possunt,
idcirco volumus, praecipimus et tenore presentium ordinamus, quod omnes libros, quos frater Henricus nostri Ordinis Episcopus, communitati contulit domus vestrae, omnes insuper
libros alios scholasticos eidem communitati iusto titulo acquisitos, vel imposterum acquirendos, in communi libraria in domo vestra reponi facialis citius quam poterit fieri competenter'.
Geen van deze boeken mocht - op straffe van excommunicatie - worden vervreemd, 'nisi forte
librum aliquem in praedicta libraria contigcrit duplicari. Quodsi contigerit, ordinamus et volumus, quod si talis liber alienari debeat per quemcunque, alius liber tanti valons, vel communitati magis utilis sive comparando, sive commutando, loco illius provideatur, et inter libros alios reponatur, in forma qua prius, sub poena superius nominata'.
36
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oud-ргоvinciaal, die de Keulse bibliotheek een groot aantal werken in 1315
naliet 3 7 . Door een dergelijke groei moet de bibliotheek na verloop van tijd van
sommige werken verschillende exemplaren gehad hebben. In aansluiting bij een
algemene bepaling van de constituties van 1324 wordt door het definitorium
van het provinciaal kapittel van 1327 juist ten aanzien van deze Keulse biblio
theek aan de provinciaal en de prior van de Keulse Karmel de volmacht ge
geven, dat ze duplicaten, onnutte en minder nuttige, ja zelfs goede boeken kon
den verkopen en het volledige bedrag, dat daarvoor ontvangen werd, besteden
voor geschiktere boeken 3 8 . Een belangrijke dotatie voor de Keulse bibliotheek
was afkomstig van magister Sibert van Beek, eveneens oud-provinciaal, gestor
ven in 1332, 'ex parte cuius conventus Coloniensis accepit tam pro libraria
communi quam pro camera Lectoris principalis, volumina multa bona, pulchra
et electa, praeter alia plura scripta utilia et necessaria' 39 . Deze notitie uit het
oude boek der jaargedachtenissen van de Keulse Karmel leert ons, dat er naast
de gemeenschappelijke conventsbibliotheek nog een aparte collectie boeken was
op de kamer van de lector principalis, die hiermee een eigen studiebibliotheek
had binnen voortdurend bereik. Misschien ook mogen we in deze aparte bi
bliotheek een door de lector principalis beheerde uitleencollectie zien.
Aan Roland van Odendorp, prior van Keulen van 1366 tot 1370, had het Keulse
klooster veel te danken, met name voor de bibliotheek : 'Item unum pulpitum
in libraria conventus cum plurimis libris iuris civilis, legum, medicinae et alijs
diversis decoravit' 40 . Zo'η pulpitum of boekenkast had, soms aan twee kanten,
een of twee boekenplanken en bovenop een lezenaar en kon een flink stel boe
ken bevatten. In dezelfde trant als hierboven zijn ons in het jaargetijdenboek van
de Karmel van Keulen via Milendunck enkele opvallende dotaties meegedeeld
uit het begin van de vijftiende eeuw. Magister Simon van Spiers liet in 1403 aan
zijn convent van Keulen 137 Rijnse guldens na 'et decoravit duo pulpita in li
braria cum libris ad valorem sexcentorum florenorum, ut ipse taxavit' 4 1 . Vier
jaar later kwamen de boeken van magister Brammart aan de Keulse biblio
theek: 'decoravit unum pulpitum in nostra libraria cum pretiosis libris' 4 2 en
in 1415 kwamen daar nog de boeken van magister Henricus van Dalen bij 4 3 .
Voor deze steeds groeiende boekenschat moet de oude bibliotheek niet meer
" FAC 47a, fol. 45г.
38
Ibid., fol. 58v: prov. кар. 1327: 'Commissum fuit per diffinitores provinciali et priori Coloniensi quod libros duplicatos aut aliunde inutiles, vel minus utiles, sive bonos possint ven
dere, et plenum eorum pretium convertere in libros utiliores, et hoc in libraria Coloniensi'.
39
Ibid., fol. 59т.
"> FAC 47e, fol. 248v.
41
Ibid., fol. 365v.
42
Ibid., fol. 367v.
43
Ibid., fol. 371r.
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toereikend geweest zijn en zo werd in 1429 door de toenmalige prior van Keulen, magister Petrus van Nieukerk, die zelf een fraaie collectie boeken had, een
prachtige en ruime bibliotheek gebouwd aan de kant van de kloostertuin, voorzien van kastlezenaars en banken 44 . Het moet een modelbibliotheek geweest
zijn: 'De andere conventen waren naijverig op dit toonbeeld van een bibliotheek
en deden hun uiterste best hun bibliotheken door het afschrijven en aanschaffen
van boeken goed uit te rusten'. Zo weet Milendunck ons vanuit het hem rijkelijk
ten dienste staande archiefmateriaal te vertellen45. Volgens een visitatieverslag
van 1431 bedroegen de bouwkosten van deze nieuwe bibliotheek 2904 mark 46 ,
waarbij het Keulse convent een subsidie van 40 florijnen ontving uit het depositum provinciae, het algemeen provinciaal bijstandsfonds47.
Helaas wordt bij deze grootste bibliotheek van de provincie nergens vermeld,
hoeveel boeken er aanwezig waren, terwijl Petrus van Nieukerk in de visitatieverslagen van zijn eerste provincialaat wel opgave verstrekt van de grootte van
de andere bibliotheken in de provincie. Hij heeft zich namelijk niet alleen verdienstelijk gemaakt voor de bibliotheek van Keulen, maar als provinciaal van
Germania Inferior ook grote aandacht besteed aan de andere bibliotheken van
de provincie. Bij de visitaties tijdens zijn eerste provincialaat (1430-1444) tekende hij nauwkeurig aan, hoeveel boeken elk convent bezat, en trof meermalen
maatregelen voor de bibliotheek van dit of dat convent 48 . Uit de verslagen van
zijn eerste visitatiereis in 1430 blijkt er een nieuwe bibliotheek te zijn voor de
collectie van 165 geketende boeken van het klooster van Aken, alsook een nieuwe bibliotheek voor de 144 geketende boeken van het klooster van Straatsburg 49 . Voor het convent van Brussel noteerde hij in 1431 een boekenbezit van
241 volumina aan de ketting plus twee tabulae iuris, die echter uitgeleend waren
aan de proost van Kamerijk. Hij schreef daarop de prior en de consiliarii in
Brussel ten strengste voor voortaan geen boeken van de bibliotheek meer buiten
het klooster uit te lenen 50 . De prior van het klooster van Marienau kreeg van
Petrus van Nieukerk in 1431 opdracht om de 24 boeken van dat klooster op
één kamer bijeen te plaatsen, waar de bewoners van het huis toegang zouden
hebben als ze wilden studeren 51 . Bij zijn visitatie te Hirschhorn in 1433 bepaalde

44

Ibid., fol. 376v.
FAC 47a, fol. 201v.
FAC4],381 (G6).
47
FAC 47a, fol. 201v.
48
Uittreksels van deze verslagen vindt men in FAC 47a, fol. 204r-287r passim en in FAC 41,
430-441 (G 6); FAC 47a is veel vollediger.
49
FAC 47a, fol. 204r-v.
50
Ibid., fol. 206v.
51
Ibid., fol. 207r.
45

46

305

Petrus van Nieukerk, dat het klooster een bibliotheek zou inrichten voor de
boeken van het huis 52 .
Bij onze gegevens uit de visitatieverslagen van dejaren 1430-1443 wordt in zeer
veel gevallen uitdrukkelijk gezegd, dat de boeken in libraría zijn alsook dat het
volumina catenata of incatenata5* zijn, dat wil zeggen met kettingen aan hun
plaats vastgemaakt. We kunnen hieruit opmaken, dat praktisch elk convent
over een vaste ruimte voor de bibliotheek beschikte, waar de boeken naar middeleeuws gebruik aan de pulpito, een soort boekenrekken, die boekenkast en
lezenaar tegelijk waren, waren vastgemaakt. Zelfs het convent, waar het kleinste
aantal boeken aanwezig was, het convent van Marienau met 24 volumina in
1431, kreeg nog opdracht deze boeken in één vertrek te plaatsen waar de huisgenoten toegang zouden hebben om te studeren. Het is overigens niet gezegd,
dat alle boeken steeds in een enkele ruimte bijeen stonden, en evenmin dat deze
ruimte een exclusieve bestemming van bibliotheek had. Bij de bedelorden bewaarde men in de Middeleeuwen de liturgische boeken vaak in de sacristie54.
In het Karmelietenklooster van Florence van de Toscaanse provincie, dat een
studium generale herbergde, had men naast de eigenlijke bibliotheek ook nog
wetenschappelijke werken in de sacristie, waaruit blijkens bewaard gebleven
aantekeningen van een bibliotheekregister ook boeken geleend konden worden,
niet alleen door huisgenoten maar ook door personen van buiten de orde 55 .
Humphreys meent bij de bedelorden, vooral bij de Dominikanen, in het boekenbezit van de verschillende kloosters aparte collecties te moeten onderscheiden,
namelijk een collectie liturgische boeken, bestemd voor de eredienst en veelal
bewaard in de sacristie, een collectie boeken aan de ketting, bestemd om in de
bibliotheek zelf geraadpleegd of gelezen te worden, en een derde, veelal grootste
collectie, bestemd om voor kortere of langere termijn - soms zelfs ad vitam - te
worden uitgeleend56.
Bij de gegevens afkomstig uit de visitatieverslagen van Petrus van Nieukerk,
komt van het bestaan van afzonderlijke collecties in het boekenbezit van de
"Ibid., fol. 216v.
93
Men vergisse zich hier niet: zowel catenatus als incatenatus betekent geketend; dit blijkt
ook al uit het feit, dat een collectie het ene jaar als catenata, het volgende jaar soms als incatenata wordt aangegeven. Cf. C. DU CANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis, 7 din,
Parisiis 1840-1850, III s.v. incathenare.
54
К. W. HUMPHREYS, The Book Provisions of the Mediaeval Friars, 1215-1400 ( = Studies in
the History of Libraries and Librarianship, vol. I), Amsterdam 1964, 29, 56-57 en 73; IDEM,
The Library of the Carmelites of Florence at the end of the fourteenth century ( = Studies in
the History of Libraries and Librarianship, vol. II), Amsterdam 1964, 9 en 16.
55
Florence, Archivio di Stato, Conventi soppressi, S. Maria del Carmine, Convento 113,
Nr. 17: Libro delle Ricordanze 1408-1483, uitleen van boeken fol. 79г-89 .
56
HUMPHREYS, The Book Provisions of the Mediaeval Friars, 29; IDEM, The Library of the Car
melites of Florence, 9.
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verschillende conventen niets naar voren. Zeer dikwijls wordt de hele verzameling boeken van een klooster als geketend aangegeven. Nu stonden de constituties van 1462, dus kort na de tijd waaruit onze visitatiegegevens stammen,
aan de bibliothecaris toe - zonder dat blijkt, dat hiermee iets nieuws bepaald
werd - op eigen gelegenheid een collectie boeken ongeketend te bewaren om
deze boeken tegen een ontvangstbewijs te kunnen uitlenen57. Te Keulen was
er, zoals reeds gezegd, al in de eerste helft van de veertiende eeuw een aparte
collectie op de kamer van de lector principalis, welke naast studiebibliotheek
speciaal ten dienste van deze lector, misschien ook een door hem beheerde uitleencollectie kan geweest zijn. Ondanks deze feiten moet het toch wel zo goed
als uitgesloten geacht worden, dat er naast de bibliotheekcollecties, welke provinciaal Petrus van Nieukerk in de eerste helft van de vijftiende eeuw voor de
kloosters buiten Keulen bij zijn visitaties noteerde, nog aparte uitleencollecties
geweest zijn buiten de bibliotheek. Bij de visitatie immers werden de goederen
van bijzondere waarde aangegeven. Waarom zouden daarbij wel de boeken van
de bibliotheek, maar niet het overige aantal boeken van het huis vermeld worden? Zo er in die tijd uitleencollecties in sommige huizen geweest zijn, zullen
ze bij de boekenopgaven van die huizen inbegrepen zijn en zullen ze in de meeste
gevallen, voor zover niet uitgeleend, aan de ketting op de bibliotheek gestaan
hebben, aangezien de notities van Petrus van Nieukerk zeer dikwijls álle boeken
als in libraria en geketend aangeven.
In de visitatieverslagen van Petrus van Nieukerk uit dejaren 1430-1443 worden alle bibliotheken van de provincie met hun aantal boeken enkele malen vermeld, met uitzondering van de bibliotheek van het studium generale te Keulen,
die slechts één keer en zonder opgave van het aantal boeken genoemd wordt.
Ondanks deze ernstige lacune geven de cijfers ons toch een aardig overzicht van
de boekenstand in de Nederduitse provincie in de laatste decennia vóór de uitvinding van de boekdrukkunst. Men moet de gegeven aantallen niet geringschatten. Het afschrijven van boeken was een langdurige geschiedenis en rechtstreekse aankoop een kostbare zaak. Eerst de uitvinding van de boekdrukkunst
zou slechts geleidelijk een grote productie mogelijk maken. De genoemde aantallen betreffen verder bibliotheken in gewone studiehuizen van de provincie,
niet in studia generalia. Ze maken een goede indruk onder de cijfers, welke
Humphreys voor belangrijke collecties bij andere mendicantenorden geeft58.

57
58

Const. 146211499, Rubrica X, Caput XXXI.
HUMPHREYS, The Book Provisions of the Mediaeval Friars, 93-126.
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Overzicht van de boekenstand der bibliotheken in de Nederduitse provincie (1430-1443) vergeleken met het aantal Karmelieten in de kloosters. De kloosters staan volgens de officiële
volgorde, zoals in de acta van de provinciale kapittels. 1
К = Karmelieten В = Boeken

Keulen
Brussel
Haarlem

- = geen opgave.

1430

1431

1432

1433

1434

1435

K B

K B

K B

K B

K B

K B

K B

92»
45 г З ! "
27 124

28 124

32 308
35 138

- 308
- 139

- 300
- 139

-

-

-

Boppard

33 121

-

-

28 121

-

- 121

Frankfurt
Kreuznach
Trier

27 144
20 94
;
З1' 246

-

-

27 144
21 94

27 144
16 94

- 144
18 224

Mainz

19 170

-

-

- 159

21 159

- 173

15 191

-

-

7 35
10 191

47 168
31 78
8 77

42

-

30

-

- 35
- 191
14
-

-

-

9

77

- 77

- 77

13 205
16
- 169
36 78
8 77

30 135

33

-

31 135

-

-

-

-

34 135

-

-

15

- 142

-

-

- 24
20 142

-

-

17 114

15 63
-

17 59
27 169

-

-

- 59
- 170

- 55
28 170
19

Weinheim
Spiers
Arlon
Mechelen
Kassel
Worms
Geldern
Marienau
Straatsburg
Woudsend

15 191
13
-

-

18 24л
-

13 144 е
-

-

-

-

-

1436

-

28 124

- 94
-

28 144
18 94
29 233

-

16

-

- 35
- 191
- 169

-

13 114

Schoonhoven
Aken

26 165'

23
- 169

Düren

28

88

88

-

-

-

Tienen

-

-

26

-

-

-

20 106

-

-

- 106

IJlst

-

-

9

-

-

-

12

Hirschhorn
Edingen

9
-

9
-

I

0

-

. - H

1

1

104

96

-»
-

-

97

- 106
10

- -

- -

- -

Ό 'Numerus fratrum conventualium et studentium 92, omnes de provincia' (FAC 47a, fol.
206v).
b
) 'Praeterea adhuc habebat duas tabulas iuris concessas Domino praepositi Cameracensi:
et mandatur prior et conciliarijs conventus ne amodo concédant aliquos libros de libraria
extra conventum sub poena excommunicatioms' (ibid., fol. 206v).
c
) 'Praeter quinqué fratres studentes de provincia franciae' (ibid., fol. 204v).
d
) 'Item habebat volumina 24 quae prior debet poneré ad unam cameram ut fratres qui
volunt studere habeant accessum' (ibid., fol. 207r).
e
) 'In nova libraria' (ibid., fol. 204v).
Gegevens verzameld uit FAC 47a, fol. 204r-287r en FAC 41, 430-441 (G6).
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Keulen
Brussel
Haarlem
Boppard
Frankfurt
Kreuznach
Trier
Mainz
Weinheim
Spiers
Arlon
Mechelen
Kassel
Worms
Geldern
Marienau
Straatsburg
Woudsend
Schoonhoven
Aken
Düren
Tienen
IJlst
Hirschhorn
Edingen

1437

1438

1439

1440

1441

1442

K B

K B

K B

K B

K B

K B

- - 109

-

317
139
123
144
110

- - 317
- 138
- -

-

138
142
144

- 77
- -

- - -

- -

- 144

- 146

-

-

- 251

K B

-

- -

- - -

35
- 204
-65
- 175

- -

- 35
- 205
- -

- 148
100
138
- 252
186
- 35
- 205J
-

-

- 86

78
- 86

- 134
- -- 158
158
- 104
- 67
- 170
- 98
- 106

- 134
- -- - 104
- 75
- 98
- 106

76
- 150
- -- 165
165
- 67
- 100
- 106

- - -

- - -

-64
- -

- - -

241'
9
- 204
- -

- - 317

1443

- 204
- - 169

-

-

- -

-24
176

- - -

-57
- -

102
67
170
102
106

') 'In nova libraria' (ibid., fol. 204г).
в) 'Item ordinal et mandat R. M. provincialis priori, procuratori et clavarijs quod ordinant
unam librarian] cui imponant libros conventus' (ibid., fol. 2]6v).
Ό 'Unus de provincia aliena' (ibid., fol. 215r).
') 'Quibus accesserunt adhuc 5 ex parte R. D. Egidij Episcopi Rostensis' (ibid., fol. 257r).
0 'Praeter alia multa volumina, quae reliquit V. P.Joannes de Nussia prior defunctus' (ibid.,
fol. 286v).
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De bibliotheek van de Karmel te Brussel zou met recht trots mogen gaan op
een boekerij van 317 volumina in 1441 en de bibliotheek van het studium generale te Keulen moet dit aantal ongetwijfeld nog een eind overtroffen hebben.
De conventsbibliotheken van Trier en Spiers komen met respectievelijk 252 en
205 boeken in 1443 eveneens zeer goed naar voren, maar ook de andere huizen
van de provincie blijken voor die tijd behoorlijke bibliotheken te bezitten.
De bibliotheek van Mainz, in 1443 een verzameling van 186 boeken rijk, moet
een prachtige ruimte geweest zijn. Er waren gebrandschilderde ramen in aangebracht met de namen en portretten van verschillende prioren uit het midden
van de vijftiende eeuw 59 .
De bibliotheek van het klooster in Frankfurt telde in 1440 144 banden aan de
ketting, drie jaar later om ons onbekende reden nog slechts 100. Het klooster
kreeg in 1477 een nieuwe bibliotheek. Andreas Bisschoff schonk voor het kopen
van het hiertoe benodigde hout 35 gulden, waarvoor de Karmelieten voortaan
zijn jaargedachtenis moesten houden. Van het echtpaar Henricus en Catharina
Kannengiesser ontving de Frankfurtse Karmel voor de nieuwe bibliotheek
25 gulden tegen de verplichting hun jaargedachtenis te houden omstreeks het
feest van de elfduizend maagden 60 .
Bij de bibliotheek van de Boppardse Karmel zijn ons uit een oud calendarium
voor de jaargedachtenissen via de kroniek van Milendunck enkele belangrijke
dotaties overgeleverd. Van de Boppardse Karmeliet Sibert van Troisdorf, wijbisschop van Trier en overleden in 1359, ontving het klooster boeken en geld
voor een gezamenlijke waarde van 200 mark 61 . De bibliotheek, die bij de visitatie van 1441 144 volumina catenata bezat, ontving kort daarna uit de nalatenschap van prior Petrus Tinctoris een deel van de bijbel ter waarde van achttien
gulden en verschillende andere boeken 62 . Toch geeft het visitatieverslag van
1443 niet meer dan 148 banden. Visitatieverslagen uit de jaren 1493 en 1495
wijzen nog op belangrijke aanwinsten uit de nalatenschappen van de prioren
Marcus Pistoris (f 1493) en Jacobus Bonner (f 1488)63. Volgens Stramberg
bezat de Karmel van Boppard een der beste bibliotheken in het land van Trier,
welke even hoog in waarde geschat werd als het klooster zelf met al zijn grondbezit 6\
" Die Kunstdenkmäler der Stadt Mainz, deel I: Kirchen St. Agnes bis Hl. Kreuz, bearbeitet
von FRITZ ARENS, Mainz 1961,
60

490.

FAC 47a, fol. 425v; voor de schenking van het echtpaar Kannengiesser zie eerst en vooral
Frankfurt, Stadtarchiv, Repertorium 77, Urkunden und Akten des Karmeliterordens, Niederdeutsche Provinz, Nr. 1139: origineel op papier, 1477.
41
FAC 47a, fol. 91 v.
62
Ibid., fol. 276v.
" Ibid., fol. 497v en 506v.
*4 CH. VON STRAMBERÒ, Denkwürdiger und nützlicher Rheinischer Antiquarius, Mittelrhein. II.
Abtheilung, 5. Band, Coblenz 1856, 517.

310

Het convent van Straatsburg, dat in 1430 een nieuwe bibliotheek met 144 boeken
had en in 1443 176 boeken bezat, ontving uit de nagelaten goederen van zijn
prior en regens, magister Joannes Frytag van Düsseldorf (f 1494), voor de bibliotheek 30 volumina 'tam parva quam magna' 65 .
Een voor die tijd grote en waardevolle schenking ontving het nog jonge, rond
1465 gestichte observantieklooster Mons Carmeli in Thönisstein bij Andernach. In 1497 vermaakte een pastoor, een zekere magister Petrus, bij testament
aan genoemd klooster dertig gulden en een goede koe, alsmede vele goede boeken, waarvan er 57 waren ingebonden, de andere echter niet. De bewoners van
het klooster moesten voortaan daarvoor zijn jaargedachtenis houden 66 .
Bij de verschillende gegevens, die over de bibliotheken van de Nederduitse provincie nog tot ons gekomen zijn, blijft het een groot gemis dat er geen bibliotheekcatalogen bewaard zijn gebleven. Deze zouden ons niet alleen veel hebben
kunnen leren over de bibliotheken zelf, maar ook over de wetenschappelijke
gerichtheid der Nederduitse Karmelieten en over de boeken, welke het meest
bij studie en onderwijs gebruikt werden. Bij uitzondering kennen we een stel
boeken van de collectie van magister Petrus van Nieukerk, dezelfde die in 1429
de nieuwe bibliotheek van Keulen had gebouwd en die ons in zijn visitatieverslagen zoveel gegevens over de bibliotheken van de Nederduitse provincie
naliet. In 1462 legde hij het ambt van provinciaal neer en trok zich terug in het
observantieklooster van Mors om zich op de eeuwigheid voor te bereiden. Hij
deed na verkregen verlof van de generaal en het generaal kapittel van 1462 te
Brussel, afstand van zijn goederen, waaronder zijn boeken, vooral ten gunste
van het klooster van Mors, ofschoon hij eerst van plan was geweest alles aan
het convent van Keulen te geven. Na zijn dood op 22 september van hetzelfde
jaar 1462 ontstond er grote twist tussen de kloosters van Keulen en Mors over
de acte van afstand. Op het provinciale kapittel van 1464 onder voorzitterschap
van generaal Joannes Soreth zelf werd toen een speciale commissie benoemd,
die de zaak moest regelen. Het resultaat was tenslotte, dat de boeken verdeeld
werden 67 .
Het is zeer instructief en interessant uit het testament van Petrus van Nieukerk
te lezen, welke boeken hij bezat en welke bijzonderheden hij daarover heeft te
vertellen : 'Memorandum quod ego frater Petrus de Nova Ecclesia humilis prior
provincialis et servus fratrum ordinis beatissimae Dei Genitricis Mariae de
Monte Carmeli per inferioris Alemaniae provinciam: Volens providere salutem
65
FAC 47a, fol. 506v; ibid., fol. 501r noteert Milendunck over Frytags boeken: 'Libri et reliqua ipsius, quorum usum habebat, delata sunt ad conventum Moguntinensem, cuius erat
professione fìlius'.
" Ibid., fol. 518v.
67
FAC 47e, fol. 414r-v.
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animae meae, ut spero, libros, pecuniam et alia quae ultra victum et vestitum
collegi, Conventui Morsensi, circa quem magnos labores feci apud Dominum
piae memoriae, contuli et donavi, exuens me e vitio proprietatis. Quo ad libros
Commentum Guidonis per me concessum R. D. Pollart pro nunc officiali Curiae Domini Coloniensis et etiam 2dam 2dae S. Thomae apud eundem reservatam. Item duo volumina M. Thomae Waldensis seil, primum et tertium quia
secundum non habeo. ítem tres dictos Gregoriales qui sunt in conventu Boppardiae in custodia. ítem quinqué volumina per R. M. Michaelem de Bononia
compilata super psalterium, quae actu sunt in conventu Morsensi. Item Bibliam
impressam in duobus voluminibus magnis. Item textum Sententiarum valde bonum pro quo exposui octo florenos Rhenenses, et potest redimi per R. D. Simonem (est Simon de Duren Episcopus Suffraganeus Wormatiensis). Item
Tractatum D. Alberti magni Super Missus est. Item Tractatum de conceptione
B. Mariae Virginis compilatum per M. Joannem de Segobia. Item primam et
ultimam partes Summae S. Thomae. Item scriptum S. Thomae super quartum
Sententiarum, placcai quod detur conventui Geldriensi. Item Reductorium : Si
Conventus Gochensis habuerit suum processum, habebit illud. Est in Conventu
Morsensi excepto libro de animalibus, quem concessi fratri Henrico de Ripa.
Si vero Conventus Gochensis non venerit ad complementum, habeat tunc Conventus Morsensis. Item est Glossa Nicolai de Sorra super Ecclesiasticum, non
est ligatus: habeat hunc Conventus Mechliniensis. Item est Graduale scriptum
in papyro pro exemplari deservienti Conventibus in provincia et manebit in
custodia Conventus Morsensis... Item adhuc est unus liber, seil. Rationale
divinorum officiorum, quod etiam dedi Conventui Morsensi et peto, ut fratres
illi fideliter orent pro me...' 6 8
Hoe de boeken uiteindelijk onder de gegadigden verdeeld zijn, is niet bekend.

·• FAC 47a, fol. 353r-v.
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BIJLAGE I

E N K E L E S P E C I M I N A VAN D E BENOEMINGSLIJSTEN UIT D E ACTA
VAN D E P R O V I N C I A L E K A P I T T E L S VAN N E D E R D U I T S L A N D
Vermoedelijk hebben de benoemingen van de pnoren enerzijds en die van de docenten en
studenten anderzijds steeds twee afzonderlijke lijsten in de acta provinciae gevormd. Milendunck geeft echter in zijn kroniek van de provincie de benoemingen steeds in dezelfde trant
weer, namelijk in eén lijst voor pnoren, docenten en studenten samen, geordend naar de conventen en al dan niet onderbroken door andere mededelingen en teksten betreffende genoemde
personen en plaatsen. De studenten binnen de provincie staan aan het einde van de lijst of
worden, vooral m de latere perioden, genoemd na de docenten van hun studium. De studenten
buiten de provincie worden steeds aan het einde van de lijst vermeld.
a. Benoemingslyst van het provinciaal kapittel van 1 mei 1320 te Brussel m de redactie van
Milendunck:
Priores, lectores, mformatores, studentes.
prior f. Joannes Tabulatoris Lector f. Joannes Walrami. Informatores
F. Segerus et f. Hermannus de Lubock.
Boppardiae
prior f. Petrus de Tulpeto, sub quo aedifìcatus fuit chorus et puteus.
Bruxellae
f. Matthias de Colonia lector f. Joannes Sporre Informator.
Treven
f Albertus: lector. Tilmannus de Tulpeto Informator.
Crucenaci
f. Matthias de Duren Informator, id est philosophiae lector.
Pansus
studentes' fratres Henncus de aquila: Henncus de palude. Joannes Vogolonis.
In Anglia
studentes f. Tilmannus de Lutzelburg, qui revocatur ad provinciam pro
legenda philosophia.
In Montepessulano fratres Jacobus de Arwijler et Petrus de fovea arena. Quibus singulis
assignantur et dantur taxationes ex communi aerano provinciae, scilicet
cuilibet Lectori 70 grossi. Informatori 40. Cuilibet studenti extra proColomae

b. Benoemingslyst van het provinciaal kapittel van 8 mei 1323 te Frankfurt in de redactie van
Milendunck:
Colomae
Bruxellae
Treviri
Moguntiae
Mechlimae
Franckfordiae
Pansijs

1
2

Lectores, informatores, studentes.
Prior f. Gerardus de Bonna. f. Matthias baccal. Lector principalis f. Tilmannus de tulpeto lector secundanus f. Joannes goldener Informator,
f. Joannes Kncyardi lector.
f. Joannes Vogolonis lector, f. Matthaeus Informator.
F. Hermannus de Lubecke Lector.
F. Hermannus de palude lector.
f. Joannes de Kempena Informator in philosophicis.
studentes f. Henncus de aquila, f. Joannes Sporre, f. Sigerus. f. Tilmannus
de Lutzelburg. f. Jacobus de arwijler.
Quibus omnibus et singulis assignantur taxae 1 .

FAC47a,fol. 50v.
FAC47a,fol. 54r.
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с Benoemmgshjst van het provinciaal kapittel van 1428 te Keulen op het feest van S. Petrus''
Banden, 1 augustus
Magister Regens m Colonia Reverendus magister petrus de nova ecclesia lector secundanus
ibidem fr gotfridus de loe
Magister studentium ibidem fr lohannes de bruno et stabil pro 2° Anno lectoratus
Informator pnmus fr lohannes de nova domo et stabil pro primo Anno lectoratus
US
Informator 2 fr lohannes de Cassell
lector bruxellensis fr lohannes de Nussia et respondebit lectori principali thenensi
Cursor harlemensis fr lohannes de harlem et respondebit pro 2° Anno Coloniae
lector boppardiensis fr Conradus de ortenbergh et informabit luvenes
lector franckfordiensis fr petrus marboit
Cursor ibidem fr gerardus de Erculencia et stabit pro primo anno lectoratus
lector crucenacensis fr hilgerus burgis
lector principalis treverensis fr gerardus de scuto
lector Secundanus ibidem fr lohannes de franckfordia
Magister studentium ibidem fr lohannes Kempener et stabit pro 2° Anno lectoratus
Informator ibidem fr lohannes de gelna et informabit luvenes
lector Moguntmensis fr Mathias de wetflana
lector Wynhemensis prior ibidem fr lohannes de nussia
Magister regens in Spira Reverendus magister nycolaus de arwiler
lector ibidem fr Symon de aquis
lector Arlunensis fr nycolaus de arluno
lector principalis Mechliniensis fr lohannes daniel
lector, Sententiarum ibidem fr lohannes maten
lector Cassellensis fr theodencus de rotenburgh
lector wormatiensis fr lohannes de arnsbergh
lector principalis Gelrensis Everhardus
lector Secundanus ibidem fr Tylmannus de gelna
lector Manenauwensis fr bertoldus lewenstem
lector Argentinensis fr lohannes gauwer
Cursor ibidem fr gobelinus dunzekoven
lector principalis Schoenhovensis fr Elbertus kelman
lector Sententiarum fr Michael de deilft
lector Aquensis fr petrus de nussia
Cursor ibidem fr Albertus de bursato
lector durensis fr leo
lector principalis thenensis fr lohannes struvcr
lector secundanus fr Wilhelmus dulcís vin
lector ylicensis fr walterus de frisia
Item Studentes pro forma lectoratus Colonie fr henncus de hirthhom
Item studentes philosophie in thosola per tnenmum fratres petrus de mombach et lohannes
Rottart in expensis propnjs pro primo anno
Item Studentes philosophie in Avimone fr gerardus Ubach lohannes Ubach et gobelinus de
onshem per tnenmum in expensis propnjs pro primo Anno
Item studentes philosophie ad Angliam per tnenmum fratres lohannes de sancto trudone et
goswinus de arwyler m expensis propnjs pro primo Anno
Item Studentes philosophie Colonie fratres gobelinus de birgel petrus de wetflana hermannus
de duren et bartholomeus de bruxellensi (">) per tnenmum
Supprior Coloniensis fr Wilhelmus de Castns
Item de magistro novitiorum dispositionem tempore suo
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Item committimus Reverendo priori provinciali ordinationem de studentibus et alijs con1
suetis committendis .
d. Benoemingslijst van het provinciaal kapittel van IO mei 1500 te Keulen in de redactie van
Milendunck
Omdat Milendunck bij het aangeven van de plaatsen zelfstandige naamwoorden en bijvoeg
lijke naamwoorden door elkaar gebruikt (bij bijvoeglijke naamwoorden moet men het woord
conventus denken, b.v. Spirensis = conventus Spirensis) en het van sommige afkortingen niet
zeker is of ze zelfstandig of bijvoeglijk bedoeld zijn, zijn de afkortingen van plaatsnamen niet
uitgewerkt.
Ordinantur Priores, Regentes, Lectores etc.
Coloniae: F. Jacobus de Nussia prior: Regens R.M. provincialis. Lector principalis V.P.
Baccalaureus Woltherus de geldria. Lector sententiarum Burchardus Lapicida (Billick), Cur
sor Hemicus Pistoris, et leget studentibus philosophiam moralem. Magister studentium Wynricus de Campana: Informator Jacobus de geldria: Supprior Wilhelmus Wipperfuert: Ma
gister Novitiorum Godefridus de Stralen: Sacrista et custos bladorum Nicolaus Camificis.
Lector vacans Hermannus de Lommersheim.
V.P. Gerardus de Orsoij Poenitentiarius archiepiscopalis.
Studentes 22.
F. Johannes de boppardia pro primo anno lectoratus. F. Stephanua Mul, Adolphus de Appingen, Icannes de Arluno, Hermannus de novo foro, loannes Westorff, Conradus Kuil:
Quirinus cellatoris, franciscus de nussia, Petrus Nuren, loannes de antwerpia, Petrus de geldria
+ (in margine + Petrus Reess), Conradus Hensel de Cassel, Henricus Darmstatt, Henricus
de Mariaeawe, Germanus de Spira, loannes Gartzwiler, loannes de Berckem, Matthias
Voschen, Goswinus Burchardi, Matthias Lundorff, loannes de Campana.
Collationes ad Universitatem habebunt in profestis.
Assumptionis Mariae f. loannes Huist lector francfordiensis.
Nativitatis Mariae Henricus Pistoris Cursor Coloniae.
Purificationis. Winandus Pistoris Lector Antoniaci.
Bruxellae: F. Lambertus Segeri prior: Wilhelmus de Colonia Lector principalis. loannes Cacabarius, Petrus moli, et Arnoldus de Vilfordia lectores sententiarum, Aegidius Steinberge
supprior, Bartholomaeus Kemp Informator.
Harlem : F. Simon Purmerende prior et Lector.
Boppard: F. Michael de Boppardia prior et lector principalis, lacobus Kerlich lector senten
tiarum: loannes de Andernaco supprior, Fridericus de Bubenhusen Cursor
Francford : M. Philippus Alberti de Nussia Prior et Regens, Dietherus de moguntia Lector
principalis: loannes Huist Lector sententiarum et informabit iuvenes.
Crucenac : F. loannes Lapicida.
Bilck: prior et Lector principalis, Philippus Clingel lector sententiarum, loannes Textoris
supprior, loannes de Wormatia Cursor.
Trevir: F. Antonius de Brubaco prior et Lector principalis, Vincentius de Bruxella Lector
sententiarum, Adam de Geldria supprior, Damianus de Arluno magister studentium, Petrus
Witt Informator.
Studentes 7.
Adamus de geldria, loannes de Aquis, Antonius Rasoris de boppardia. Jacobus de Crucenaco,
Nicolaus de Vianda, Antonius de Colonia, loannes de brubaco.
Moguntin : F. loannes de Cronenburg prior et lector. loannes Fumich de Arluno Cursor:
Petrus Bestat Informator.
1
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Wijnheim. Aegidius monetarij prior et lector.
Spirensis: F. Philippus Post de indagine prior. Antonius de Confluentia lector Henncus Pis
tons suppnor, Tilmannus Lijn Informator.
Mechlin F. loannes Pascha S Τ Baccalaureus prior et lector principalis, loannes Beetz lec
tor sententiarum, Petrus de Antwerpia Cursor
Cassell F Hildebrandus Sommer prior lacobus de Cuba Lector Laurentius de Venloe
suppnor.
Wormat: F. Wernerus Wacker prior, Michael Cronberg lector.
Gelren F. Joannes Trip prior et lector principalis, Arnold us Keilhoff lector sententiarum,
loannes Mul Cursor.
Manaeaw F loannes de Huxaria prior
Argentin F Philippus de Erpach prior Wendelinus de Hirshom Lector, Gotfridus de Cassel
suppnor
Waldessen : F. loannes Kortz de Ambsderdamis prior et lector.
Schonhoven F. Cornelius de Dordraco prior et lector, Marsilius de Heusden Lector senten
tiarum, Wilhelmus de Dordraco Informator.
Aquensis. F Wemerus Dollart prior. Adamus de Duren Lector, Heribertus de Gandavo
suppnor: loannes Treck Cursor
Durensis. R.M. Henncus Pistons prior et Regens, Adamua Bach suppnor, Antonius Geijen
Cursor.
Thenensis: F. Gereimus Beekman prior et lector principalis, Andreas de Thenis Lector sen
tentiarum
Ilicken F. Gerardus de S. Trudone prior, Martinus Dusseldorp, de bruxellis Lector.
Hirshorn F. Heribrandus de Oppenheim prior, Clemens de Hirshorn lector, Hermannus de
Nussia Informator
Angien F Antonius Rape prior. Chnslianus de Antwerpia lector, et informabit luvenes.
Appingen. F. Joannes Kruise prior, Fndericus Gritz lector.
Morsensis F. loannes de Stralen prior qui hoc anno obijt.
Spangenberg. F Benedictus de Rastaden prior et lector.
Traicct: F. loannes Moijer prior, V P. Petrus Niperzile in cardinali dictus S.T. Licentiatus
Lector principalis, Cornelius de vetere busco, lector sententiarum, Leonardus de menea
suppnor.
Geraldimont F. Guilielmus de Gouda prior, et lector.
Alckmar F Franco de Haga Comitis prior et lector
Montium Carmelr F loannes de novo foro prior, Winandus Pistons lector.
Antwerp · F Adrianus de Schonhovia prior Sebastianus Craes Lector
H usen : F. Philippus de Oppenheim procurator.
Lovanij Rector Collegij R M Aegidius fabn.
Studentes ibidem Theologiae.
FF. loannes Scharlacken, Nicolaus de Lira, lordanus de Mechlinia, Romoldus de Mechlmia.
Et stabunt ad arbitrium suorum pnorum ad serviendum conventibus suis.
Philosophiae fratres Henncus de Antwerpia, Lambertus de Thenis, Jacobus de Nussia
Studentes extra provinciam.
In Tholosa Georgius Sardonis, Joannes de Nussia, Aegidius Fischenig, et stabunt per 3 annos
immediate sequentes.
In Avimone Joannes Polderstorff, et Quinnus de Wijler.
In Cracovia loannes Lindefelts de Winheim, Leonardus de Hirshorn.
In Engelstatt Petrus Kesselstatt de francfordia, et Petrus de Spira.
In Erffordia Joannes Werda de Boppardia, Joannes Pistons de Cassel, Nicolaus Grunewalt
de Cassel is'.

1

FAC47b,fol 4v-6r.
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BIJLAGE II

Overzicht van de provinciale docenten en studenten van de Nederduitse provincie volgens de
benoemmgslijsten van de provinciale kapittels met enkele aanvullingen uit notities van pro
vinciale begrotingen en uit visitatieverslagen.
In het hierna volgend overzicht vindt men in tabellen verwerkt de benoemingen van de pro
vinciale kapittels betrenende docenten en studenten uit de periode 1320-1350, voor zover de
benoemmgslijsten in origineel of in afschrift via de kronieken van Milendunck zijn bewaard
gebleven Voor de periode 1312-1319 alsmede voor een aantal latere jaren konden enige aan
vullende notities gemaakt worden uit het vermeld worden van studie- of docententoelagen,
uit personalia welke de provinciale acta van sommige bestuurders terloops vermelden, en uit
visitatieverslagen.
De tabellen bestaan uit twee hoofdbestanddelen, gescheiden door een dikke lijn. Boven de
dikke lijn staan de benoemingen van de docenten binnen de provincie aangegeven, beneden
de dikke lijn de aantallen studenten, welke in de acta van de provincie voor de studia binnen
en buiten de provincie vermeld worden, afgezien echter van de studenten, die reeds als docent
voor een studium binnen de provincie boven de dikke lijn opgetekend zijn
Het bovenste gedeelte geeft betrouwbaar en exact weer, welke onderwijsfunctionanssen in de
studia binnen de provincie door het provinciaal kapittel benoemd werden. De codeletters en
-tekens, in dit gedeelte gebruikt, hebben de volgende betekenis*
В

с

с.

I
leth
Igr
li

Hog
IP
Iph
Iphm
Iphn
Iphr
Iphs

= Baccalaureus; voorafgaand aan
andere letters geeft deze letter
aan, dat bedoelde docent bacca
laureus in de theologie is
= Cursor
= committitur· de benoemingen
ter plaatse worden opgedragen
aan de provinciaal, c bij afzon
derlijke docenten betekent, dat
alleen de benoeming van deze
docenten wordt opgedragen aan
de provinciaal, in een zeldzaam
geval ook wel eens aan de prior of
magister regens van het klooster
= Informator
= Informator ethicae
= Informator grammaticae
= Informator luvenum
= Informator logicae
= Informator primus (primanus)
= Informator philosophiae
= Informator philosophiae
moralis
= Informator philosophiae
naturalis
= Informator philosophiae
rationalis
= Informator physicae

= Informator studentium
= Informator secundus
(secundanus)
L
= Lector
Leth-phs = Lector ethicae et physicae
Li
= Licentlatus; voorafgaand aan
andere letters geeft deze letter
aan, dat bedoelde docent licentiatus in de theologie is
Llog == Lector logicae
= Lector moralis
Lm
= Lector philosophiae
Lph
Lphm = Lector philosophiae moralis
= Lector philosophiae
Lphn
naturalis
Lphs
= Lector physicae
= Lector Sententiarum
LS
= Lector secundus (secundanus)
Ls
LSumm == Lector Summularum
Mi
= Magister luvenum
MLP == Magister lector principalis
= Magister novitiorum
Mn
= Magister regens
MR
MS
= Magister studentium
= Regens; praktisch alleen ge
R
bruikt voor een magister of hcentiatus als hoofd van een stu
dium
IS
Is
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S
SMi
SMn
sL
sR
VL
VR
+

*
°
( )

(LS)

=
=
=
=
=
=
=
=

Supprior
Supprior et magister iuvenum
Supprior et magister novitiorum
Sublector
Subregens
Vicelector
Viceregens
et informabit iuvenes of een uitdrukking met gelijkwaardige
betekenis, b.v. et habebit respectum ad iuvenes
= Provinciaal
= Prior van het klooster
: Letters tussen haakjes geplaatst
en alleenstaand duiden er op,
dat deze functie vervuld wordt
door iemand, wiens voornaamste taak een andere is, zonder
dat die andere taak genoemd
wordt, b.v.:
= Frater N. supplebit vices lectoris Sententiarum

( )

: Letters tussen haakjes geplaatst
en direct aansluitend achter een
andere codeletter duiden er op,
dat men deze functie er bij of
plaatsvervangend waarneemt,
b.v.:
C(MS) = Cursor et supplebit vices magistri studentium
B(LS) = Baccalaureus (docerend/studerend aan de universiteit) et supplebit vices lectoris Sententiarum
—
: Letters verbonden met 'n streepje duiden op functies, gelijkwaardig aan één persoon opgedragen.
Wanneer enkele docenten met gelijke opdracht en titel benoemd worden, wordt in
de tabellen in het algemeen de codeletter
zo vaak herhaald als er functionarissen van
deze aard zijn, b.v. L.L.L = drie lectoren;
een enkele maal wordt dit aldus aangegeven: 3-L.

De tabellen onder de dikke lijn geven het aantal provinciale studenten voor de verschillende
studia weer, voor zover deze in de acta provinciae zijn opgetekend. Meestal zijn deze cijfers
verdeeld over twee groepen, gescheiden door een dunne lijn: één groep met de studenten door
het provinciale kapittel benoemd voor de verschillende studia binnen de provincie en één
groep met de studenten buiten de provincie studerend. Laatstgenoemde groep is vastgesteld
op grond van de vermelde benoeming zelf of op grond van de notering van een studietoelage
in de provinciale acta. In tegenstelling tot de betrouwbare tabellen van de aanwezige docenten
moeten de tabellen van de studenten binnen de provincie en misschien nog meer die van de
studenten buiten de provincie met grote reserve beschouwd en gehanteerd worden, omdat op
verschillende plaatsen blijkt, dat ze zeer fragmentarisch zijn. Soms benoemt het provinciaal
kapittel maar een beperkt aantal personen en laat de overige benoemingen over aan de provinciaal. Soms worden kennelijk alleen de nieuwbenoemde studenten voor de studia buiten
de provincie en waarschijnlijk soms ook voor de studia binnen de provincie in de provinciale
acta opgenomen, terwijl over de studenten, die daar reeds zijn en er nog blijven, verder gezwegen wordt. Enige malen worden voor de studia buiten de provincie de daar reeds aanwezige studenten en de nieuwbenoemde afzonderlijk genoemd, resp. met de antiquo en de
novo, maar meestal worden zonder onderscheid en zonder studieopdracht een aantal personen
tezamen vermeld, terwijl in de acta volgens de redactie van Milendunck soms alleen maar
een aantal zonder namen of studie opgeschreven staat. Zodoende weten we zeer dikwijls niet
of we in het ene en het andere jaar met dezelfde of met nieuwbenoemde studenten te doen
hebben. Ook is het niet helemaal zeker, of de studietoelagen, waaruit we soms het aantal
studenten kunnen vaststellen, steeds alle voor het komende jaar bedoeld zijn. Maar of men
ze nu tot het komende of tot het aflopende studiejaar rekent of soms voor beide tegelijk, het
aantal studenten buiten de provincie, dat een toelage krijgt volgens de acta, is vaak groter
dan het aantal studenten, dat in dat jaar uitdrukkelijk voor de studia buiten de provincie benoemd wordt. In de tabellen is steeds het grootste aantal dat ergens maar vermeld wordt, gegeven, daar we uitgaan van de meest waarschijnlijke veronderstelling, dat de vermelding en
toekenning der studietoelagen voor het komende studiejaar bedoeld zijn.
Bij de studenten voor studia binnen de provincie worden de aantallen zo mogelijk gespecifi318

ceerd naar: Τ = Theologie, F = Filosofie en L = Logica. Wanneer in de provinciale acta niet
aangegeven wordt óf en hóe een aantal studenten over deze verschillende vakken verdeeld
moet worden, zijn de getallen met streepjes over de in aanmerking komende kolommen verл
ы і -aldus:
,
Τ „F L
deeld,
of . , T F L
fi

De lectoraatsstudenten zijn met apart weergegeven, omdat buiten het studium van Keulen,
waar regelmatig dergelijke studenten benoemd worden, slechts in nog enkele van de vele
studia binnen de provincie (Trier, Mechelen, Brussel, Leuven), en dan nog slechts in een be
perkt aantal jaren, lectoraatsstudenten zonder docentenfunctie te vinden zijn. Bij de studenten
buiten de provincie is van elke specificatie afgezien, omdat over onze hele periode maar be
trekkelijk zelden de studierichting genoemd wordt en dan bovendien soms nog zó, dat het
statistisch bijna niet te verwerken valt. Al hebben we zo van de door de provincie aangewezen
studenten maar zeer gerelativeerde cijfers, toch geven deze ons een behoorlijk beeld van de
belangrijkheid der verschillende studia binnen de provincie en laten ze ons ook duidelijk zien,
welke studia buiten de provincie het meest door de Nederduitse studenten bezocht werden.
Alle hierna volgende gegevens van bijlage Π zijn ontleend aan FAC 6, FAC 47a en 47b en
FAC 87a, 87b en 87c.
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Docenten en studenten van de (Neder-)Duitse provincie vóór 1320, genoemd in de financiële
verslagen van de provinciale kapittels of anderszins in de acta vermeld.
In de herenigde Duitse provincie:
1311 Twee Lectoren, van wie een te Trier
1312 Twee Lectoren
Vijf Informatoren voor logica en natuurfilosofie
Studenten: Parijs
1 (theologie); 2 (filosofie, 'in conventu')
Engeland
2
Toulouse
2
Montpellier 2
1313 Twee Informatores in vetere logica
1314 Mechelen: Lector
Elders : Lector voor theologie en filosofie
Keulen: Legens philosophiam
Frankfurt: Legens logicam novam
Kreuznach: Legens logicam novam
Elders : twee Legentes logicam novam
Studenten: Engeland 2
1315

1316
1317
1318

Keulen: Lector
Mechelen: Lector
Bamberg: Lector
Elders: Lector
Drie Lectoren
Mechelen: Lector
Augsburg: Lector
Nieuwe verdeling van de Duitse provincie in Nederduitsland en Opperduitsland

In de Nederduitse provincie:
1319 Keulen: Lector
Brussel: Lector
Trier: Lector
Mainz: Lector
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Studenten: Parijs
3
Engeland
2
Montpellier 2

D O C E N T E N EN S T U D E N T E N VAN D E N E D E R D U I T S E P R O V I N C I E
V O L G E N S D E B E N O E M I N G E N V A N D E P R O V I N C I A L E K A P I T T E L S 1320-1326

Keulen
Brussel
Haarlem
Boppard
Frankfurt
Kreuznach
Trier
Mainz
Wem heim
Arlon
Mechelen
Kassel
Worms
Geldern
Manenau

1320

1322

1323

1324

1325

LU
LI
_
I
LI
-

LI
L
_

BLP Ls I
L
_

BLP Ls.1
LI

LI

I

LI
LI
_
LI
LI
—
L
-

Parijs
Engeland
Avignon
Montpellier

1

3
1
_
2

'LI
L
-

LI
I

L
L
-

4
2
_

5
_

5
2

I
LI
—
L
-

1326
"MR LP Ls 4 - 1 1
L I
_
-

e

BL
L
-

-

6
-

5
—
2
-

4 *ïnformatores altematim lectun'.
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D O C E N T E N EN S T U D E N T E N VAN DE H E R E N I G D E D U I T S E P R O V I N C I E
V O L G E N S DE B E N O E M I N G E N VAN DE P R O V I N C I A L E KAPITTELS 1327-1347

Keulen . .
Wurzburg . .
Brussel . .
Haarlem . .
Boppard . . .
Frankfurl
Bamberg . .
Augsburg
Esslingen . .
Kreuznach
Trier . . . .

¡m

І329

1333

¡334

LP. LS
I.I
L
BL.I

BLP.LS
I.I
L
BLP.LS

"LP.Ls
I.I

LP.Ls
II

L
L

-

L.I

Mainz . .
Neurenberg
Vogclsburg
Weinhcim .
Rotten burg
Regensburg
Dmkclsbuhl
Spiers
Arlon
Mechelen...
Kassel
Worms
Geldern . . .
Manenau
Possncck . .
Straatsburg .
Weissenburg
Qucrfurt
M.uigdenburj
Dahme . .
Woudsend
Schoonhoven
Ravensburg.

-

-

-

-

L

-

L

-

L

-

M LP.Ls

-

-

-

BLP.Ls

LP.Ls

MLP.LS
I
I
MR.LS

MR.LS
I.I
I
MR.LS
1

' M LP.Ls

I

I

-

-

-

1

1

L.I
L.I

-

L

L

-

L

L

BLP.Ls
I

-

-

-

LP.Ls

*L
L.I
'L
I

-

-

1347

L
I

L.I
L.I

L
"L

1344

t
L.I
I

L.I

L

L.I

1340

1

_

L
L
L

-

'LP.Ls

1336

1335

-

L

'L

L.I

-

-

-

"L.I
BLP.Ls
I
•L

-

-

L

1

-

L.I

-

L

_
~

-

6

5

9

9

7

Engeland . .
Avignon

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Toulouse..

-

Montpellier
Bologna

-

3
2
1

2

L
L

-I

-

BLP
Ls.I

-

3
1

2

L
L.I
I

L
BLP.Ls
1
L

_
_

I.
L
I

-

-

-

L

LP.Ls

8
1338: 5
3
1
1338: 1
1
1338. 1
1
1338. 1

-

-

_
-

-

-

-

-

L.I
MR.LS
1

L
L

L
L

L

-

I

-

L
L

I

_
L

Parijs

3
1

L
L.I

L

6
3
4
1342- 13 (onder wie een Magister)
1342.3
1
1342:3
2
1342: I
1342-2

-

-

_
-

In 1348 werd de ene provincie Duitsland voor de derde maal en definitief verdeeld m de provincies Nederduitsland en Opperduitsland.
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D O C E N T E N EN S T U D E N T E N VAN D E N E D E R D U I T S E PROVINCIE VOLGENS DE B E N O E M I N G E N V A N
D E PROVINCIALE KAPITTELS 1348-1550
Onvolledige gegevens 1348-1360

Keulen
Brussel
Boppard
Frankfurt
Trier
Mainz

1348

1349

MR LI
MR LI

MR MLP
MR

1351
MR
MR

1353
MR
MR

1354
MR
MR

1356

¡355
MLPLS

1359
MLP LS MS 11
LI
I
L
L

LI

Parus
Elders 2

1361
Keulen
Brussel
Haarlem
Boppard
Frankfurt
Kreuznach
Trier
Mainz
Weinheim
Spiers
Arlon
Mechelen
Kassel
Worms
Geldern
Manenau
Straatsburg.
Woudsend
Schoonhoven
Aken
Düren
Keulen
Parus
Oxford
Engeland
Avignon
Toulouse
Montpellier
1
1

MLPLS
I
'LP LS
I
L
LI
LI
LI
•LP LS
I
•LC

-

•L

_

L
•LPI
•L

-

1362

-

"LP LS
I
L
L
L
LI
MLPLS
I
•L

MR LS
II
•L

BLPLS
II
'LC

-

-

•L

•L

-

-

-

•L
L
L
•LPI

-

•L
L

L

-

-

-

-

-

-

-

•L

•L

•LP Ls·

-

_

-

L

•L

•L

•L

-

_

_

-

L

_

•L
•L

-

-

-

-

-

L

6

2

-

-

-

-—

--

-

-

2
2
2

L
•L
•L

•LP LS

-

L
•L
•L

•LP LS

-

5

-

-

MLP LS
Ie Ie
"LP LS

L

-

2

•L

•MLP L
II
•LP LS

-

4

4

_

•L
L
•L
L
•LPLs

5
2
3
2

2

•MLP LS

1368

L
L
•L
L
•LP LS

-

1367

L
L
•L
L
•LP LS

L
•L
L

L

•L

-

L

L
•L
L

_

L
L
L
L
•LP LS

-

с
L
L
•L
L

•L

L

-

5

1365

MLPLS
II
•LP LS
I
L
LI
L
L
L

MLPLS

-

L

L

1364

1363

•L
•L

L
•L

_
-

L С

-

-

6

2

-~

2

_
--

'Joannes Ackendare lector secundarias et post ilium fr Tilmannus'.
In 1367 taxae vermeld voor 10 Studenten buiten de provincie (Panjs met meegerekend), slechts twee studenten voor Engeland genoemd.

Uit de penode 1369-1383 (het provincialaat van Herman van Neuss) zyn geen acta van de provinciale kapittels bekend
Keulen 1375 MLP LS MS I

323

Keulen
Brussel

1384

¡38S

¡386

1387

1388

MR.LS MS
I.I
L.C

•MR.L.MS
II
L

•MR LS MS
III
LP.Ls
I
L
LP LS
L.C
L.C
LP.LS.MS
II
LP.LS

•MR LS MS
II
LP LS

•MR LS.MS
I
LP.Ls
I
LI
L.C
LI
LI
LP Ls MS
I
L.I

-

_
Haarlem
Boppard
Frankfurt
Kreuznach
Trier
Mainz
Luik1
Weinheim .
Spiers
Arlon
Mechelen
Kassel
Worms
Geldern
Manenau
Straatsburg
Woudsend
Schoonhoven
Aken .
Düren
Tienen
IJlst

LI

L
LI
•MR LS MS
I.I
LP.LS

L
L.C
LC
LI
LP.LS MS
II
LP.LS

-

L
L
L

L
•L
LI

_

-

L

L

_
-

_

_

-

LP С

L
"LP.LS I

_
-

_
-

L
"L
L
'L
'L
L

-

-

-

L
-

1

Wenen
Engeland
Praag.
Elders

_

5

5

4

4M

6

-

Г [ 13

- J

3

' )

2 ' \ 17

-4

-

-

-

F
-

31

--f
-

Τ
4
2

L.I
L
L

L
L

-

•LP LS

LP LS

_

-

F
-

47

L

-

9

Xl7

LP LS
LP LS

L
L
LI

Τ
4

Keulen
Tner

-

-

-

"LP LS
L
L

•MR L.MS
I
•LP LS
I
L
L
LP.LS
L
LMSI

С
С
L
L.I
•L
L
•L
L
L
L
L
L
•L.I

L.C
L

-

L
L
L
•L

_

•L.C
L
LI
•L.C
'LC
L

LC

L
L
L
L

L
L.I
LI
LC
LP LS.MS
I.I
LP LS

-

-

С

_

MR.LS MS
I
•LP LS
I
LI
L.I
L.I
L
LP.LS.MS
I
LP LS
L

\

-- '' ¡ I l

L
-

L
L
L
L

L
L
L
L

-

-

Τ
5
2

F
-

L
-

Τ
7

F
-

L
-

-

-

-

3
10

5
10

-

-

1
Het klooster van Luik, deel uitmakend van de provincie Francia, heeft ten gevolge van het Westers Schisma en de scheuring ш de orde,
vanaf 1385 enige tijd bij de Nederduitse provincie behoord
Uit dejaren 1389-1390 en 1393-1421 zijn ons geen acta van de provinciale kapittels bekend
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1422
Keulen
Brussel
Haarlem
Boppard
Frankfurt
Kreuznach
Тпег
Mainz
Weinheim
Spiers
Arlon
Mechelen
Kassel
Worms
Geldern
Martenau
Straatsburg
Woudsend
Schoonhoven
Aken
Düren
Tienen
IJlst
Hirschhorn
Edingen

Keulen
Trier

•MR BLS MS
11 Mn
LC
LC
LPLs
MR С
L
•LP LS MS 11
L
•L
MR LS

-

LP С
LPLS
L
LP LS I
С
L
L
L
LC
L

Τ
9

1424

1425

'MR LS MS
11 Mn
LPLS
LP LS I

L
L
LP С
LPLS
LPLS

MR LS MS
IIMn
LPLS
LPLS
LI
LPLS
С
MR LS MS I I
LC
•L
MRLC
L
LP LS С
L
L
LPLS
L
LP С
L
LPLS
LP LS С
L
LPLS

_
_

_

1423
MR LS MS
I ISMn
LPLS
LC
LC
LC
L
LP LS MS I
С
•L
MR LS С
L
L
L

-

LP L S I

_
L
L
L
LC

_

Τ
3
2

LC
LC
L
LP LS 11
L
'L
MR С
L
LPLS
L
С
MRLsI
L

_

Τ
5
2

F
5'
-

¡427
MR (LS) MS
Ι Mn
LPLS
LPLS

MR (LI MS
iiMn
LPLSBLPLS
LC
LC
L
LPC(MS)I
LC
"LC
MRL
L
LP LS С
L
LPLS
MR L I
L
•LP LS С

L+
LC
L
LP QMS) I

L+
•L
MR LS
L
LPLS
L
L
LP LS I
L
LP С

-

-

LPLS
LP С
LPLS
L

LPLS
LPLS4
LC
L
L
LP

•L

Τ
5

Τ
7

_

F
L
2+13

1

Engeland
Bologna
Toulouse
Avignon

1
2
3

F

Te Keulen 1 'pro complemento formae Anglicanae et stabil Colomae', 4 'pro secundo anno Angliae et stabunt Colomae'
'In Anglia 2 pro secundo a n n o et stabunt Colomae'
'In Anglia 1 pro tertio anno et stabit Colomae, ibidem 4 '
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Keulen

'MR LS MS I I

_

Brussel
Haarlem
Boppard
Frankfurt
Kreuznach
Trier
Mainz
Weinheim
Spiers
Arlon
Mechelen
Kassel
Worms
Geldern.
Manenau
Straatsburg
Woudsend
Schoonhoven
Aken .
Düren
Tienen
IJlst
Hirschhorn
Edingen

L
С
L-t
LC
L
LP LS MS 1 +
L
'L
MRL
L
LP LS
L
•L
LP LS
'L
LC

-

1

_
-

1431

'MR LS MS I
Mn
L
L

LR (LS) MS
I I Mn
LP LS I
L
LP LS I
•BLP LS C +
L
LP LS MS I
LC
•L
MR LS
L
LP LS

LPR B(LS)
MS 11 Mn
'LP LS
L
LP LS I
•MR LS
'LP LS I
•MR LS MS I
L
•L
MR
L
LP!
•L
•L
LP LS
'L
LP LS H

L+
LC
L
LP MSI
L

-

MRBL
L
LP LS
L
"LI
LP LS
'L
L

L
L

L
L
LP LS II
LP LSI
L
Χ

Τ

1430

-

LP LS
LC
L
LP LS
L

Keulen
Trier
Mechelen
Kreuznach
Geldern
Haarlem

1429

LRB (LS) С
MSISMn
LPI
LMS
LP LSI
'MR LS С
LP
LP С I
LP С
•L
MR LS
L
LP LS
L
•L
•LP LS I
•L
LI

_

L
MR LS С
LI
•LC

•L

F
4

_
-

L

_
-

Τ
7

_
-

F
2

_
-

L

Τ

_
-

1

_
-

F
3

|
-

L

Τ

_
-

1

_
-

F
î1
4

-

L

_

Τ
5

_
3
4

6

-

F

_

L
7 -

Τ
8

F
1

_
_
-

_
3

10
2

Engeland
Wenen
Toulouse
Montpellier

1

L
L.I
LI
L

L
L
LPLS J
L

'MR B(LS)
MS 11 Mn
LP LS C +
L
LP LS I
'MR LS I
•LP LS
LP LS I
LI
'L
LC
L
LP LS I
•L
MR
'LP С I
•L
LC
L
L
LC
LI
I

Te Keulen nog 4filosofiestudentenvoor het volgende jaar benoemd.
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L

_
2
5

Keulen
Brussel
Haarlem
Bopparü
Frankfurt
Kreuznach
Trier
Mainz
Weinheim
Spiers
Arlon
Mechelen
Kassel
Worms
Geldern
Manenau
Straatsburg
Woudsend
Schoonhoven .
Aken
Duren
Tienen
IJlst
Hirschhorn
Edingen
Appingen

Keulen
Trier
Mechelen
Spiers
Leuven
Straatsburg
Engeland
Wenen
Padua
Toulouse

1437

1434

1435

1436

• M R LP (LS)
MS 11 Mn
MR L I
LI
LC
•MR LS С
LP С
LP MS I

•MR LP B(LS)
CMSIMn
LP L S I
LP LS С I
LC
•MR LS С
LP LS I
MR MS I
LP LS
'L
MR
L
•MR L С MS I
LP
LP
LI
•L
'LP LS

LP LS MS I
Μη
LP LS I
LP LS
CI
'MR C l
LC
MR С I
•LP С MS
LP LS
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Provinciaal kapittel te Tienen op zondag Laetare onder voorzitterschap van de generaal, Joannes Faci
Provinciaal kapittel te Keulen op het feest van Petrus en Paulus onder voorzitterschap van de te Tienen afgezette provinciaal, Petrus van
Nieukerk, die zich met de pnoren van elf kloosters niet bij de gang van zaken op het kapittel te Tienen neerlegde Zie voor het schisma m
de provincie hoofdstuk IV, ρ 124
2

328

1444 2

1444*
Keulen
Brussel
Haarlem .
Boppard .
Frankfurt
Kreuznach
Tner
Mainz
Wemheim
Spiers
Arlon
Mechelen.
Kassel .
Worms
Geldern
Manenau
Straatsburg
Woudsend
Schoonhoven .
Aken
Düren
Tienen .
IJlst .
Hirschhorn .
Edmgen
Appingen
Mors
Hausen3 .

geen opgave

-

BLPLS
•MR.L
geen opgave

-

geen opgave

-

'MR I
•MR.LP LS
•L

-

Engeland
Avignon
Toulouse.
Montpellier
Padua

•MR L CMS
IMn
BLP.LS
LP.LS
LP.LS +
•MRL
LP LS
LP LS.MS I
LL
'L
I
"LC
MR С
L
MRL
L

-

-

-

_
-

_

-

-

F

_
_
_
_
-

L

F
4
5

_
-

5

-

L
5

Τ

-

-

BLP.LS MS I
LP.LS I
•MR.LP.LS.C
L.C+
LPLS +
•MR.LS MS I
LMS.I

L+
L
•MR.L.C

L+
•MRLI
MR.L
L

F
3
4

_
-

6

_
3

-

L
3
4
-

Τ

F

-

BLP.LS.MS I
L.C+
L
MR.L
L.I
MR C(LS).I
L.C
'L
•L
•L.I
•MRLPC +
L
L
L

Τ

_

L

-

L
L.I
'MR (LS).C+
L
'L

_
L

-

•MR.L.C+

L
L.C
•MR.sL.C
LP.LS

-

MR.LP.LS С
MS.I
BR L.L.MS.I
LP LS
L.C+
L.I
L.L+
LP.LS.MS I
L
"L
•MR.C
L
•MR LP.C
L.C

-

_

3
16
1
5
2 Gramm. st.
5
-

_
-

_
-

•MR.C(L)

-

_

1448

-

CI

-

Τ
7

-

-

L

-

с.

LCI
C+
L
L
•MR.L.C
LP LsXs
L
•L

L.C
L
LP C(LS)
LP LS С
с.

•L
L
•L
•L

LMn

1447

-

L

LI
•L
С
LL

L
L.L.I.
С
LL

1446

•MR.LP.C MS
IMn
BR LS.MS I
LPLS +
LPLS +
L
L.C
Li C(L).I
'MRL
'L
LI+
•MRLC
•LP LS С
•MR L MS I
MR.L
LP LS I

-

L

L

-

Τ
Keulen
Trier
Brussel
Boppard
Kassel

1445

-

L

-

2

_
_

F

L

15
5

5

Τ
4

F
5
5
7

L
12
8
6

_
_
_
-

6

3

-

2

1

Provinciaal kapittel te Aken op het feest van St. Georgius onder voorzitterschap van generaal Joannes Faci.
Provinciaal kapittel te Keulen op het feest van St. Georgius onder leiding van provinciaal Petrus van Nieukerk. Zie voor het schisma in
de provincie hoofdstuk IV, p. 124.
3
Hausen « Ingelheimerhausen of Husen; stichting van het klooster begonnen ш 1441, voltooid in 1448.
2
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'Wilhelmus de Colonia magister studentium et stabit pro Э " anno simplicis formae Theologiae et leget philosophiam moralem, philoso·
phiam naturalem leget ibidem f Andreas Ketgea alias de Confluentia Vices informatoris supplebit f Joannes Beetz de Thenis et stabit
pro primo anno «imphcis formae Theologiae'
3
Het college te Leuven werd door mag Godfned van Loc gesticht omstreeks 1456 Hij zelf werd op het generaal kapittel van 1456 te Panjs
regens perpetuus van dit college Desiuettegenstaande was hij 1456-1460 regens te Brussel en 1460-1462 regens te Tienen Нц schijnt deze
taken vervuld te hebben samen met het toezicht op het college van Leuven Van 1462 tot 1469(f) was hij weer magister regens te Leuven
3
3
'ab antiquo 2, actu ibidem 2*
* 3 'ab antiquo'
6 'ab antiquo', 4 'de novo'
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Prov kapittel te Brussel gehouden vnjdag voor Pinksteren 1462, bij gelegenheid van het generaal kapittel te Brussel, dat vastgesteld was
op Pinksteren 1462
3
Prov kapittel te Aken gehouden zondag onder het octaaf van het feest van St Martinus wegens de dood van provinciaal Petrus van Nieukerk De nieuwe provinciaal werd Martinus van Moniaw
3
'Nullus propter temerarum prophanationem', waarschijnlijk moeilijkheden bij de hervorming
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MR te Brussel de generaal 'si placet'
MR te Boppard M Matthias van Andernach 'hoc anno propter reverentiam Reverendissimi Magistn Ordinis et faciet actus scholasticos
3
in Trevens*
'Cursor» qui nominabitur lector
2
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De novice Fndencus, magister artium, moet ook lesgeven
Cursor, et supplebit vices lectoris sententiarum in praedicatiombus'
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4 'Baccalaurei biblici ex ordinatione capituli generalis' (aan de universiteit).
1 promotus bibhcus (aan de universiteit)
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'lectura physicae, logicae, grammaticae et regimen luvenum comimttitur priori et magistro studentium 1
1
De pnor, magister Petrus van Rees, had moeilijkheden met zijn convent en verbleef te Keulen De benoemde BLP mocht met eerder ko
men dan na het herstel van de pnor (FAC 47b, fol I71v)
3
Geschil (zie noot 2) bijgelegd, Petrus van Rees blgft magister regens, maar verbbjft 'quasi exul' te Utrecht tot ISSI (FAC 47b, fol 172v)
Hij wordt de komende jaren gewoon als magister regens voor Geldern vermeld
4
BLP et Rector Scholarum Zie ρ 61 en 80-82
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'Caetera lectura committitur Regcnti '
Lector benoemd, maar deze weigerde, onderweg naar zijn standplaats (FAC 47b, Го! 539v)
Informator novitiorum
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BULACE III

REGLEMENT VOOR HET STUDIUM GENERALE VAN KEULEN, 1532
Dit reglement werd opgesteld op de congregano capitularis van 1532 te Keulen onder voorzitterschap van Theodoricus van Gouda, provinciaal van Nederduitsland. Milendunck die
het stuk meermalen in zijn kronieken heeft opgenomen, geeft het in zijn kroniek van de Keulse
Karmel weer met een korte inleiding: Modus frequentandi chorum et divinum officium in isla
capitular! congrega/ione determinatus pro studentibus externis in generali studio Coloniensi; ex
libro provinciae descriptus verbis sequentibus; est talis.
Matura deliberatione praehabita cum R.M. priore et conventu nostro coloniensi, decreverunt
R.M. provincialis et diffinitores ut sequitur.
Annotatio privilegiorum concernentium studentes.
1. Studentes cum plena taxa visitabunt matutinas semper dominicis diebus, et in festis totum
duplicibus, exceptis paucis inferius signatis: Quibus etiam diebus visitabunt omnes horas
diurnas (dempta missa matutinali pro sacerdotibus). Alijs antem diebus solum visitabunt
magnam missam, et Salve Regina misericordiae etc.
2. Studentes cum media taxa visitabunt altematis vicibus horas nocturnas et diurnas: sic
quod una pars eorum ferijs 2. 4. et 6. visitabunt matutinas, magnam missam cum horis coniunctis, et completorium cum Salve Regina et alijs autem ferijs visitabunt primas cum missa
matutinali, et vesperas cum Salve Regina.
Alia autem pars ex opposito visitabit, seil. fer. 3. 5. et Sabbatis matutinas, magnam missam
cum horis coniunetis completorium cum Salve Regina; Alijs autem ferijs visitabunt primas
cum missa matutinali et vesperas cum Salve Regina.
3. Diebus autem dominicis isti omnes non visitabunt matutinas, sed omnes horas diurnas
etiam cum missa matutinali.
4. Studentes sine taxa visitabunt omnes horas diurnas sicut conventuales: sed solum alternatis vicibus matutinas visitabunt cum studentibus mediae taxae.
5. De studentibus autem iuvenibus, sive non sacerdotibus servabitur idem ordo et modus,
excepto quod singulis dominicis diebus visitabunt matutinas.
6. Nulli studentium visitabunt vigilias mortuorum, nisi speciales, ut puta, quando praesentes
sunt quattuor mendicantes, vel pastor Sancti Jacobi.
7. Sequuntur festa in quibus studentes non visitabunt (excepto forte) matutinas, sed omnes
horas diurnas, praeter missam matutinalem, et completorium utrumque.
Circumcisionis
Matthiae Apostoli
Georgij Martyris
Marci Evangelistae: ante prandium
Philippi et Jacobi
Inventionis Sanctae Crucis
Altera Paschae
Tertia Paschae
Altera Penthecostes
Tertia Penthecostes
Nativitatis Sancti Joannis
Petri et Pauli
Mariae Magdalenae
Jacobi Apostoli
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Panthaleonis
Mariae ad nives
Laurentij Martyris
Bartholomaei Apostoli
Decollationis Sancii Joannis
Exaltationis Sanctae Crucis
Matthaei Apostoli
Severini Episcopi
Ursulae et Sociarum
Simonis et Judae
Animar urn ante prandium
Martini Episcopi
Catharinae Virginis et Martyris
Andreae Apostoli
Nicolai Episcopi
Thomae Apostoli
Stephani Protomartyris
Joannis Evangelistae.
8. In festis quattuor doctorum Ecclesiae omnes studentes cantabunt totum officium nocturnum et diurnum.
9. Quandocumque est processio, sive patrocinium in conventu, turn omnes studentes comparebunt ad magnam missam et processionem: Et consequenter ad omnes processiones intus
et extra.
10. Quandocumque sunt primitiae in conventu, turn omnes studentes omnes horas ante prandium visitabunt.
11. Missae studentium semper ordinabuntur extra tempus audiendarum lectionum.
12. Lectiones tam in Theologia, quam in artibus inchoabuntur medio octavae horae ante
prandium.
13. Studentes pieni sacerdotes contribuent 8. florenos in auro et iuvenes dant 10 flor, in auro,
habentque candelas 8 singulis septimanis.
14. Medij studentes sacerdotes contribuunt 4 ggl, et iuvenes dant 5 flor, in auro, habentque
medietatem candelarum.
15. Alij studentes nihil contribuunt.
16. Omnes studentes Theologiae, tam sacerdotes quam iuvenes, visitabunt disputationes universitatis.
17. Studentes tam sacerdotes quam iuvenes asscripti per tabulam ad aliqua officia chori,
solum tenentur illa adimplere pro tempore, qua obligantur interesse divinis; pro reliquo tempore debebunt disponere de vicem implente'.

• FAC47e,fol. 158vsq;cf. FAC47a, fol. 135rsq en fol. 458vsq.

348

BIJLAGE

IV

LIJST VAN S T U D I E B E U R Z E N VAN HET
PROVINCIAAL KAPITTEL VAN 1552
Milendunck geeft deze lijst in zijn kroniek van de provincie De opmerking gemaakt bij de
zevende en zestiende beurs alsmede de vermelding van de laatste twee beurzen zijn van latere
datum, vermoedelijk van Milendunck zelf.
Assignatie bursarum hoc anno est talis.
Bursa R M Egidij Fabri de 12 flor pro provincia comparata assignatur duobus fratribus studentibus grammaticae in Angiensi conventu
Bursa eiusdem de 12 flor. pro conventu bruxellensi assignatur f. Rovere Pontano stud Colon.
Bursa tertia eiusdem de 12 flor. pro eodem conventu assignatur F Francisco studenti Colon.
Bursa 4 eiusdem de 12 flor pro conventu Thenensi suspenditur, donee conventus ille praesentet studentem idoneum
Bursa D. Petri de Quercu de 18 flor, pro conventu Angiensi, assignatur f. Henrico de Doncheren studenti Lovanij.
Bursa D. Vallasci de Lucerna 15 flor, pro Mechlin, assignatur f. Paulo militis studenti in
Lovanio
Bursa R.M E Billici moderni provmcialis 12 flor. assignatur Petro Venaton novitio eius
nepoti.
Haec bursa postea aucta est ad 24 flor.
Bursae duae 25 flor. fundata a R.M. Petro Rees, pro provincia et conventu Gelrensi assignantur ipsimet pro usufructu
Bursa M. Petri Cusani 14 flor. pro conventu Trevirensi assignatur duobus fratribus Matthiae
et Quirino studentibus Colon.
Bursa eiusdem б flor pro conventu Arlun assignatur Petro Mohtoris stud. Colon.
Bursa Petri Peun Baccal. 12 flor pro provincia - gaudet ipse pro usufructu.
Bursa eiusdem 12 flor etiam pro provincia - gaudet ipse usufructu
Bursa eiusdem 12 flor pro conventu Gelrensi assignatur uni studenti Gelrensi in Colonia
Bursa Nicolai Huwardi Baccal. 15 flor pro provincia - gaudet ipse usufructu.
Bursa 12 flor quam fundavit quidam ven. pater non nominatus pro conventu Bruxellensi gaudet fundator usufructu
Bursa nova M. Jacobi Colckman 12 flor, pro conventu Antwerpiensi - gaudet ipse usufructu.
Bursa alia nova ven. Lect Damiani Bulen 12 flor pro eodem conventu - gaudet ipse usufructu.
Hisce bursis pro futuro accèdent duae novae sequentes.
Bursa nova M Jacobi Colckmans 24 flor pro aliquo promovendo ad gradum magistenj ex
conventu Antwerpiensi
Bursa nova procurata per R M Alexandrum Candidum 18 flor.
De quibus bursts sunt conficiendae litterae'.

1

FAC47b,fol. 584vsq.
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ZUSAMMENFASSUNG
Der aus einer Gruppe von Eremiten auf dem Berge Karmel hervorgegangene
Karmeliterorden entwickelte sich, nachdem er nach Europa übergesiedelt
war, in der religiösen und gesellschaftlichen Atmosphäre des 13. Jahrhunderts
zu einem Bettelorden, der sich unter Beibehaltung des kontemplativen Charakters dem Apostolat und der scholastischen Wissenschaft widmete. Während
dieser inneren Entwicklung noch, entstand um 1260 die Deutsche Provinz, die
bei einem glücklichen Wachsen zu zwei Malen in eine Niederdeutsche und
Oberdeutsche Provinz geteilt, aber jedesmal nach einiger Zeit in ihre frühere
Einheit wiederhergestellt wurde, bis sich im Jahre 1348 eine endgültige Spaltung vollzog. Die Niederdeutsche Provinz, die in die Rechte der früheren Deutschen Provinz trat, wuchs noch von 19 Klöstern im Jahre 1348 bis zu 35
Klöstern und einem Studienkolleg am Ende des Mittelalters.
Die Organisation von Studium und Unterricht wurde in der Provinz vom
Provinzkapitel zentral geregelt, besonders von dessen Kern, dem Definitorium unter der Leitung des Provinzials. In eben diesem Provinzkapitel wurden die Studienhäuser festgestellt, die Lehrer ernannt und eine erwählte
Anzahl von Studenten für die besten Studien innerhalb und außerhalb der
Provinz bestimmt. Nach den Konstitutionen sollte für die Ausbildung in der
Grammatik, besonders aber in der Logik, Philosophie und Theologie, die
Provinzobrigkeit für Studien und Lehrer sorgen. Wie Koch und viele Autoren
nach ihm annehmen, hätten die meisten Klöster der Niederdeutschen Provinz
Volks- und Lateinschulen gehabt, nicht nur für künftige Ordensangehörige,
sondern auch für die studierende Jugend aus der Nachbarschaft. Eine Analyse
von Bestimmungen und Ernennungen zeigt aber, daß der Lateinunterricht,
auf den wir in der Provinz stoßen, immer Unterricht an junge Religiöse war,
der zum Teil aus einer logisch-spekulativen Behandlung der Grammatik im
Rahmen der höheren Ausbildung in den Artes bestand, zum Teil eine Ergänzung einer mangelhaften Schulausbildung vor dem Eintritt war. Es stellt
sich heraus, daß die Argumente, die Koch e s . für öffentliche Lateinschulen
der Karmeliten vorbringt, unzulänglich sind. Zur Ergänzung unserer Kritik
an der Auffassung Kochs und anderer werden noch alle Fälle, wo man diesem
oder jenem Kloster eine öffentliche Lateinschule zuschreibt, kritisch untersucht und, bis auf eine zweifelhafte Ausnahme, für zu leicht befunden.
Die Erörterung der Aufgaben der verschiedenen Lehrer beim hohem Unterricht und - zur Verdeutlichung - auch derjenigen, denen die religiöse Erziehung der jungen Karmeliten oblag, zieht sich wie ein roter Faden durch
351

die Kapitel III bis VII einschließlich. Grammatik, Logik und Philosophie wurden vom Informator (erst im 16. Jahrhundert auch Lector Grammaticae usw.
genannt) und vom Magister Studentium erteilt, manchmal mit der Hilfe von
im Studium vorgerückten Studenten; die Theologie wurde von den Lektoren
unterrichtet, denen manchmal für bestimmte Teile Lectores Sententiarum
und Kursoren beistanden. Die Lektoren waren oft Graduierte der Theologie
(Baccalaureus, Magister in Theologia). Das Vorhandensein und die Bedeutung
der Studien für die Artes einerseits und für die Theologie andererseits, werden wir hauptsächlich aus den Ernennungen der Lehrer erkennen. Für eine
rasche Information über Studien, Lehrer und Provinzstudenten sind die Ernennungslisten der Provinzkapitel zu Tabellen (Beilage II) verarbeitet. Im
IV. Kapitel wird, besonders anhand dieser Tabellen, eine Übersicht der Studien in der Provinz gegeben. Es gab Studien für die Artes, die normalerweise nicht in Studien für Logik und Studien für Philosophie eingeteilt waren,
und daneben Studien für Theologie. Was die Errichtung und Besetzung der
Studien betrifft, war die Provinz nicht in Kreise eingeteilt und die Klöster
nicht in Combinationes, wie es anfangs bei den Dominikanern der Fall war.
Außer den bedeutendsten Studien für die Artes und Theologie zu Köln, Trier
und Löwen, die in einem Sonderparagraphen ausführlich besprochen werden,
waren die Studien nicht ortsfest. Wenn irgendwie erwünscht oder bedingt,
wechselten sie die Stadt oder wurden sie nach Anzahl und Größe den jeweiligen Verhältnissen angepaßt. Die Studien der Artes befanden sich fast
immer in Klöstern, die auch eine theologische Ausbildung hatten, und den
ganzen Unterricht in diesen Häusern leitete der höchste Dozent der Theologie. Daß die Studien ein großes Ganze bildeten, ergibt sich aus dem vielfachen Austausch der Dozenten und in weniger hohem Maße der Studenten.
Nach und nach wurden die Studien in Köln und Löwen, später auch die zu
Trier und Mainz, mehr oder weniger stark mit der Universität verbunden.
Köln war das wichtigste Zentrum des ganzen Unterrichtswesens der Provinz
Seit 1321 war das Kölner Studienhaus Generalstudium.
Es stand dem ganzen Provinzkapitel zu, die Studenten nach Studienhäusern
außerhalb der Provinz zu schicken. Das Definitorium des Provinzkapitels
erteilte den Studienauftrag für die besseren Studenten innerhalb der Provinz.
Bleibt aber die Frage, wieweit die Zuständigkeit des Provinzials und wieweit
die der örtlichen Prioren reichte, den übrigen Studenten einen Studien auftrag
zu erteilen und ein für sie geeignetes Studienhaus zu wählen.
Die provinzielle Organisation der verschiedenen Provinzen überspannend,
aber eng mit ihr verbunden, gab es ein Geflecht von Generalstudien, in die
jede Provinz einige ihrer besten Studenten schicken konnte. Paris war das
größte wissenschaftliche Zentrum des Ordens. Hier befand sich geraume Zeit
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das einzige Generalstudium für Theologie. Es gab aber damals auch Generalstudien für Logik und Philosophie, von denen Paris auch eins hatte. Seit
1324 wurde in jedem Studium generale Theologie sowohl wie Philosophie
unterrichtet, aber schon nach einigen Jahren wurde Paris auch jetzt wieder
ausschließlich für das Studium der Theologie bestimmt. Aus den Bestimmungen der Konstitutionen sowie aus den Ernennungen der Studenten, die
von den Studien außerhalb der Provinz zurückkehrten, wird nachgewiesen,
daß bis zur Großen Kirchenspaltung die Lektoren der Theologie ausschließlich in Paris ausgebildet wurden. Allmählich wurde diese Ausbildung dezentralisiert. Die meisten Studia generalia, sowie einige andere bedeutende Studien, u.a. die von Oxford und Cambridge, waren nach einiger Zeit sehr eng
mit der örtlichen Universität verbunden, so eng sogar, daß das Ordensstudium oft als eine Art Universitätskollegium funktionierte und zwischen Studium und Universität kaum eine Grenze zu ziehen ist. Die Dozenten und Studenten beteiligten sich im allgemeinen im eigenen Studienhaus und von diesem
aus am Hochschulleben, zeigte sich auch keine Identität zwischen den beiden
Einrichtungen; das Studium für einen akademischen Grad war völlig der akademischen Gesetzgebung unterstellt.
Bis etwa 1360 war die Erlangung der Würde eines Doktors der Theologie
vermutlich nur an den Universitäten Paris, Oxford und Cambridge möglich.
Niederdeutsche Karmeliten promovierten zu dieser Zeit ausschließlich in Paris,
später meistens in Köln und Löwen.
In den Studia (generalia) außerhalb der Provinz, mit Ausnahme des Generalstudiums in Paris, studierten die niederdeutschen Alumni öfter Philosophie
als Theologie. Am stärksten besucht waren wohl England (London, vielleicht
auch Oxford und Cambridge) und die Studien in Frankreich; später besuchte
man auch vielfach Wien, zeitweilig auch Prag und schließlich noch andere
deutsche Universitäten. Weniger oft wählte man dagegen die Studien in Italien. Anderseits studierten auswärtige Studenten in der Niederdeutschen Provinz, zumal in Köln und Löwen.
Kapitel VT untersucht Dauer und Programm der höheren Ausbildung. Das
Studium der Artes entsprach größtenteils dem Universitätsstudium, sowohl
was die zu behandelnden Bücher betraf wie die Art, zu unterrichten und zu
disputieren. Das Studium der Logik nebst spekulativer Grammatik dauerte
meistens zwei, später schon mal drei Jahre, das Studium der Philosophie vielfach drei, manchmal auch vier Jahre. Die Ausbildung wurde — sicher wenn
es künftigen Lektoratsstudenten galt — mit einer zweijährigen Tätigkeit als
Informator, hin und wieder auch noch als Magister Studentium abgeschlossen.
Die Theologie kannte eine einfache dreijährige Ausbildung pro forma simplici und eine pro forma lectoratus für das Amt des Lektors, welche letztere
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an sich auch nur drei Jahre beanspruchte; in Wirklichkeit aber ging ihr ein
ein- oder mehrjähriges Studium pro forma simplici voran. Das Lektoratsstudium wurde dem Universitätsstudium nachgebildet, war aber weniger umfangreich. Dem Lektor standen in größeren Studienhäusem Lectores Sententiarum und Kursoren zur Seite, die diese Aufgabe meistens im Rahmen der
Lektoratsausbildung vollbrachten. Die verschiedenen Forderungen beim
Studium der Theologie werden nacheinander vorgebracht. Nach Absolvierung ihres Studiums haben viele Lektoren noch ein Weiterstudium angefangen, um einen theologischen Grad an der Universität zu erlangen. Dies
geschah vom eigenen Ordensstudium aus, aber ganz nach dem Programm
der betreffenden Hochschule.
Das Lehrjahr wird im VII Kapitel beschrieben. Stunden und Dispute waren
bei den Artes strenger reglementiert als bei der Theologie. Für die Lektoren
und Magistri regentes muß der Stundenplan mehr oder weniger frei gewesen
sein. Sehr viel Wert legte man auf die Dispute. Die Zahl der Unterrichtstage
war in den Studien der Niederdeutschen Provinz etwas größer als an den
Universitäten.
Die finanzielle Regelung von Studium und Unterricht wird in Kapitel VIII
untersucht. Die Ausgaben der Provinz für diese Zwecke wurden anfangs gedeckt mit dem Zehnten (decima) aller Güter und Schenkungen, später mit
einer festen Steuer (taxatio). Die Dozenten und die außerhalb der Provinz
weilenden Studenten erhielten eine Zulage (taxa oder vestiarium) aus der
Provinzkasse, alle anderen eine vom Kloster. Nach 1476 mußten die verschiedenen Klöster meistens die Taxen für die Lehrer der eigenen Studien
aufbringen. Es wird untersucht, welcher Beitrag dem Studienhaus für einen
Studenten zu bezahlen war. Für ihre Alumnen in Paris mußte die Provinz
selber einen genau festgestellten Betrag zahlen. Was den anderen Studienhäusern bezahlt werden mußte, ist nur ausnahmsweise bekannt. Der Wortlaut einiger Bestimmungen in den verschiedenen Herausgaben der Konstitutionen legt die Vermutung nahe, daß die Provinz zu jedem Generalstudium,
Paris ausgenommen, umsonst zwei Studenten schicken konnte. Mit Erlaubnis
der Obrigkeit konnte man als studens de gratia studieren auf eigene Kosten,
das heißt fast immer, auf Kosten der Eltern oder Freunde. Seit Ende des
15. Jahrhunderts hat der Erlös einer wachsenden Anzahl Geldstiftungen
durch Personen innerhalb und außerhalb des Ordens das Studium vieler
Alumnen der Niederdeutschen Provinz gesichert.
Kapitel IX bezieht sich auf die Privilegien und Dispensationen, welche in der
Welt der Wissenschaft verliehen wurden, sowohl um die Graduierte zu ehren
wie die Lehrer und Studenten in den Stand zu setzen, ihre Aufgaben besser
zu erfüllen. Besprochen werden des weiteren der Mißbrauch rechtmäßig ver354

liehener Dispensationen, das unrechtmäßige Streben nach Amtern und Titeln
bloß um der vielen Vorrechte willen und der korrigierende Einfluß der Reformbestrebungen auf Ernennungen und auf die Verleihung von Privilegien
und Dispensen. Auch werden wir das Studentenleben in den größeren Studienhäusem mit seinen Festen und Bräuchen betrachten.
Auffallend ist der Kontrast zwischen der umfangreichen Organisation des
Unterrichtswesens der Niederdeutschen Provinz und den geringen Anforderungen, die man an die Kandidaten für die Priesterweihe und die Seelsorge
stellte. Im X. Kapitel werden die Normen des Kirchenrechtes und der allgemeinen Praxis im Mittelalter verglichen mit den Anforderungen in der
Gesetzgebung des Karmelordens und der Niederdeutschen Provinz. Aus diesem Vergleich ergibt sich, daß in diesem Orden und seiner Niederdeutschen
Provinz die gleichen Mindestforderungen wie in der allgemeinen Kirche zur
Geltung gebracht wurden, nämlich ein gewisses Alter, eine ordentliche Leseund Schreibfähigkeit und ausreichende Latein- und Liturgiekenntnisse. Überdies wurde in Übereinstimmung mit den besten Traditionen im Mittelalter
für die Seelsorge noch eine Schulung im Predigen und Beichthören verlangt.
Weder für Priesterweihe noch für Seelsorge wurde eine wissenschaftliche
Bildung vorausgesetzt, die über die der Lateinschule hinausging. Die praktischen
Kenntnisse zum Zwecke der Seelsorge erhielt man durch die religiöse Bildung,
durch das Studium der Predigt- und Beichtbücher, vor allem aber in den
Bibel- und Kasuistikstunden, welche in jedem Kloster gegeben werden mußten. Wenn man die Bestimmungen betreffs der Pastoralbildung im Karmelorden und im Dominikanerorden miteinander vergleicht - letzterer zum Vergleich herangezogen, weil er auf Studium und Wissenschaft von Anfang an
sehr viel Wert gelegt hat - zeigt sich, daß in beiden Orden die gleiche Situation herrschte: der praktischen Heranbildung von Seelsorgern wurde eine für
diese Zeit besondere Aufmerksamkeit gewidmet, nicht ein jeder kam jedoch
für ein wissenschaftliches Studium der Philosophie und Theologie in Betracht.
Das letzte Kapitel handelt von den Büchern, welche Lehrer und Studenten
zur Benutzung erhielten, und von den Bibliotheken. Hier findet sich auch
eine Übersicht über die Bibliotheken der Niederdeutschen Provinz.
In den Beilagen findet man einige Beispiele von Ernennungslisten der Provinz (Beilage I), Zahl und Art der Dozenten und Studenten, die in den Akten
der Provinzkapitel genannt werden (Beilage II), ein Reglement des Generalstudiums in Köln aus dem Jahre 1532 (Beilage III) und ein Stipendienverzeichnis aus dem Jahre 1552 (Beilage IV).
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STELLINGEN
I
Voor een goede kennis van de middeleeuwse filosofie en theologie is de kennis van de organisatie van het onderwijs in deze wetenschappen onontbeerlijk.
II
In de orde van de Karmelieten is de opleiding tot lector in de theologie tot
aan het Westers Schisma uitsluitend gevestigd geweest te Parijs.
III
In de Middeleeuwen hebben de kloosters van de Nederduitse Karmelprovincie geen latijnse scholen gehad, noch voor de studerende jeugd uit de omtrek,
noch alleen voor toekomstige leden van de orde. Wel werd aandacht besteed
aan de grammaticale opleiding van de jonge religieuzen.
IV
De mening van Féret, volgens welke de provinciale studia bij de Dominikanen bestemd waren voor de jonge religieuzen om de conventsstudia van het
elementaire onderwijs te ontlasten, geeft een omgekeerd beeld van de werkelijkheid; de provinciale studia waren in werkelijkheid bedoeld voor de wetenschappelijke opleiding, de conventsstudia boden meestal niet meer dan een
elementaire, praktische opleiding, waaraan alle conventsleden moesten deelnemen.
H. Féret O.P., Vie intellectuelle et vie scolaire dans l'ordre des
Prêcheurs, in: Archives d'Histoire dominicaine, I(z.pl. en j.), p. 16.

V
De constituties en kapittelacta van de middeleeuwse mendicantenorden dienen bij voorkeur in onderlinge vergelijking bestudeerd te worden.
VI
De voorstelling van Bernardus als de onovertroffen Mariavereerder vindt onvoldoende steun in zijn geschriften, maar is de vrucht van de hagiografie uit
de kringen van Clairvaux.

VII
De invloed van de Elucidarium-litteratuur op het godsdienstig leven van het
gewone volk sedert de twaalfde eeuw verdient op ruimere schaal dan tot nu
toe bestudeerd te worden.
VIII
Actie en contemplatie werden sedert het einde van de Middeleeuwen in toenemende mate als elkaar uitsluitende elementen opgevat, doordat het contemplatieve leven vernauwd werd tot individuele geestelijke oefeningen.
IX
Authentiek religieus leven houdt geen onderwaardering in van de aardse
werkelijkheid, maar is een eigen mogelijkheid deze werkelijkheid zinvol te
beleven.
X
Voor de zielzorg op de middelbare scholen biedt het geven van een aantal
lessen de beste mogelijkheid contact te krijgen met de jeugd.

Stellingen behorende bij H. G. J. Lansink O.Carm.
STUDIE EN ONDERWIJS IN DE NEDERDUITSE PROVINCIE
VAN DE KARMELIETEN GEDURENDE DE MIDDELEEUWEN
Nijmegen 1967

