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INLEIDING.
Onder de vele pogingen die ondernomen werden tegen het einde van
de H e en in het begin van de 15e eeuw om het godsdienstig leven te
verdiepen, was in de Nederlanden een der voornaamste die van de
Moderne Devotie. Zij was een beweging, onder invloed van Geert Groóte
ontstaan, die vooral de innerlijkheid van het godsdienstig leven beoogde,
door het opwekken en bevorderen van een diepe godsdienstzin. Deze
stroming uitgaande van de lage landen, beïnvloedde niet alleen de kloostergeest, maar ook de eenvoudige burgers die door toespraken en geschriften
tot een ernstig religieus leven werden opgewekt.
Dank zij deze opleving der vroomheid kwamen onder leiding van Geert
Groóte en later van zijn volgelingen Florens Radewijns en Johan Brinckerinck gemeenschappen van mannen en vrouwen tot stand, de Broeders
en Zusters van het Gemeene Leven, die bezield waren door de geest van
de Moderne Devotie. Maar ook zonder dat een direct contact met de
leidende figuren uit deze beweging aanwijsbaar is, gingen op meerdere
plaatsen lieden samenwonen, door hun vroomheid daartoe gedreven.
Het is nu een eigenaardig feit, dat talrijke huizen van deze Devoten
na verloop van tijd de Derde Regel van Franciscus tot grondslag van
hun samenleving namen. Welk was het motief daartoe ?
Verder is opvallend dat in de 15e eeuw vele Tertiarishuizen Franciscus'
Derde Regel vervingen door de Regel van Augustinus. Dit verschijnsel
valt hoofdzakelijk te constateren in de Nederlanden met hun vele vrije
samenwoningen van Vromen, en wel voornamelijk in het bisdom Utrecht,
waar de overgang van Tertiarishuizen in een betrekkelijk kort tijdsbestek
herhaaldelijk plaats vond. Welke was de reden van dit eigenaardig
Nederlands, ja Utrechts verschijnsel, m. a.w. wat betekende het voor de
Tertiarissen als zij Augustinus' Regel stelden in de plaats van Franciscus'
Derde Regel?
Op deze vragen tracht dit boek een antwoord te geven. Ter oriëntering
van de lezer geef ik hier de voornaamste resultaten van deze studie weer.
Het eerste hoofdstuk zet de ontwikkeling van de gemeenschappen der
Vromen tot Tertiarisconventen en daarna tot kloosters van Regulieren
van St. Augustinus uiteen. Het geeft aan wat de leden er toe bracht
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steeds verder te gaan in de richting van het strikte kloosterleven, en
bewijst dat het afleggen der gewone kloostergeloften het kardinale punt
was van de overgang van de Tertiarisregel naar die van Augustinus.
De volgende hoofdstukken behandelen het ontstaan, de ontwikkeling
en de inrichting van het Kapittel waarin een aantal voormalige Tertiarisconventen werden verenigd.
Frederik van Blankenheim, destijds bisschop van Utrecht, gaf nl. in
H l 8 de Tertiarissen van het Utrechtse Kapittel een algemeen verlof
Kanunniken of Kanunnikessen te worden, en verenigde degenen die in
feite van dit verlof gebruik maakten, in een eigen zelfstandig Kapittel,
waarvan hij in grote lijnen de inrichting vastlegde. Dit door de bisschop
geformeerde Kapittel stemde feitelijk overeen met het onder de naam
„Kapittel van Sion" bekend staande. De vermeende oorsprong der Regulieren van Sion — volgens sommigen zouden zij zich hebben afgescheiden van het Kapittel van Windesheim ; volgens anderen zou hun stichting verwant zijn aan het Overijsselse Kapittel 1 ) — is met deze bevinding
in strijd.
De ontwikkeling van het Kapittel dat de Utrechtse bisschop had opgericht, kon aan de hand van de stukken der kloosterarchieven tamelijk
nauwkeurig worden achterhaald. Het schisma dat na de dood van bisschop
Frederik van Blankenheim in Utrecht ontstond, was van grote betekenis.
Achtereenvolgens erkenden de Regulieren als wettige bisschop Zweder
van Kuilenburg, Walraven van Meurs en Rudolf van Diepholt, die alle
drie de ontwikkeling van het Kapittel door hun maatregelen en voorschriften beïnvloedden. De zg. „Littera fundationis van het Kapittel van
Sion" in 1442 door Rudolf van Diepholt opgesteld, is niet de stichtingsbrief van het Kapittel van Sion, doch een bewerking door bisschop Rudolf
van de oorkonde die Frederik van Blankenheim de nieuwe Regulieren
gegeven had tot grondslag van hun te vormen Kapittel, en van een oorkonde door Rudolfs tegenstander Walraven van Meurs uitgevaardigd.
Kort nadat de Regulieren Rudolf van Diepholt als bisschop van Utrecht
erkend hadden, vond deze bewerking plaats.
De inrichting van het Generaal Kapittel, dat pas in de tweede helft
van de 15e eeuw officieel de naam „Generaal Kapittel van Sion" ging
voeren, had met de vernieuwde stichtingsbrief haar definitieve vorm echter
nog niet bereikt. Van veel betekenis daarvoor waren de brieven van de
pauselijke legaat Nicolaas de Cusa, waarin deze o.a. de privileges door
*) Vgl. Acquoy, II, 38-41. Acquoy zelf vermoedde dat er nooit enig rechtstreeks
verband tussen de Kapittels van Sion en Windeshelm had bestaan.
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paus Martinus V eertijds aan het Kapittel van Windesheim verleend, ook
voor het Generaal Kapittel van kracht verklaarde.
De constituering van het Kapittel in al zijn geledingen werd tenslotte
vastgelegd in het „Liber Constitutionum" dat de Regulieren in 1462
samenstelden, waarbij zij veel ontleenden aan de constituties van
Windesheim.
De verhoudingen van de kloosters binnen het kapittelverband werden
daarmee definitief omschreven. De conventen die later onder de visitatie
van het Kapittel kwamen, brachten daarin geen verandering teweeg, omdat
deze conventen slechts in een bepaald opzicht tot het Kapittel behoorden
en zeker niet het recht hadden aan het jaarlijkse kapittel deel te nemen.
Toch was het niet zonder betekenis dat kloosters onder de visitatie van
het Kapittel werden gesteld.
De aard van het kloosterleven, de sfeer en mentaliteit waarin de
Regulieren leefden, althans dienden te leven, hebben wij met behulp van
de gegevens die ons ter beschikking stonden, getracht te achterhalen en
vast te leggen. Of de Regulieren van het Generaal Kapittel een eigen
specifieke spiritualiteit hadden, is bij gebrek aan gegevens niet te bepalen.
Er bestaan geen geschriften van hun hand waaruit men deze zou kunnen
deduceren, althans tot op heden zijn er geen bekend.
Het Generaal Kapittel is tegen het einde van de 16e eeuw langzamerhand ten gronde gegaan. Het heeft de Hervorming niet overleefd en van
zijn bestaan verdween bij velen zelfs de herinnering, want noch Miraeus
noch Zunggo, die in het begin van de 17e en 18e eeuw de geschiedenis
van de Reguliere Kanunniken beschreven, doen blijken iets omtrent dit
Kapittel te hebben geweten.
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HOOFDSTUK I.

Moderne Devoten in het Bisdom Utrecht worden Tertiarissen
en daarna Regulieren van Sint Augustinus.
1. D E OVERGANG V A N DE D E V O T E N NAAR D E
DERDE REGEL V A N FRANCISCUS.
Het is bekend dat vele huizen van Devoten, zowel van mannen als van
vrouwen, op het einde van de H e en in het begin van de 15e eeuw
overgingen tot de Derde Regel van Franciscus. Omdat het schijnt dat niet
allen behoord hebben tot de Broeders en Zusters van het Gemeene Leven
duiden wij ze daarom gezamenlijk aan met de algemene naam Devoten
of Vromen 1 ) . Deze overgang geschiedde ofwel onder invloed van de
geestelijke leiders of van een toonaangevende figuur in de kring der
Devoten, zoals b.v. Wermbout Buscop, Gijsbert Dou, Pieter Gherrits e.a.,
ofwel onder druk van de reactie, die het leven van de Devoten in ver
schillende kringen uitlokte 2 ). Welke van deze drijfveren daartoe het
meeste bijdroeg, blijft een moeilijk te beantwoorden vraag, daar van de
eerste geschiedenis van deze huizen dikwijls te weinig bekend is, en van
de motieven die tot de overgang gevoerd hebben in de enkele kroniekjes
slechts weinig tot uiting komt. Gewoonlijk wordt aan de tweede
factor de meestbeslissende invloed in dezen toegekend. Het vermoeden
echter dat de eerstgenoemde factor, de geestelijke leiding, van zeer veel
betekenis is geweest, en daarom niet verwaarloosd dient te worden, wordt
gerechtvaardigd en meer aanvaardbaar, wanneer wij de geschiedenis van
deze huizen nagaan. Dan ziet men de ontwikkeling van het leven der
Devoten als een gestadige groei in de beleving van het ideaal van de
Moderne Devotie. Het is namelijk een tamelijk frequent voorkomend
verschijnsel in de 15e eeuw, dat Tertiarishuizen, waarvan er vele als
huizen van Devoten zijn begonnen, overgaan tot de Reguliere Kanun
niken. Door over te gaan tot de Reguliere Kanunniken of Kanunnikessen,

!) Vgl. Stud. Cath. 18 (1942) 208.
*) Vgl. Moll, Π-2, 95.
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werden deze Tertiarissen tenslotte volledig kloosterlingen en hun leven
een contemplatief kloosterleven. Het was in de ontwikkeling van de
Moderne Devotie de eindfase, waarvan de Devoten zich echter in het
begin bewust hebben willen distanciëren ; zij wilden immers geen klooster"
lingen zijn of worden. Maar hun streven naar de volmaaktheid, hun
verlangen naar „innicheit" met God, het voortdurend bezig willen zijn
met het goddelijke, de intensiteit waarmee zij de vroomheid beoefenden
en anderen daartoe trachtten op te wekken, en het verlangen zich te
onttrekken aan de wereld, voerden hen juist tot het contemplatieve leven,
dat een ideale levensvorm vond in het beschouwende kloosterleven. Zoals
Thomas à Kempis vonden zij daar de rust in alle dingen „in angello cum
libello". „O quam salubre quam iucundum et quam suave est sedere in
solitudine et tacere et loqui cum Deo".
Bewust hebben de eerste Moderne Devoten zich gewacht kloosterlingen in de stricte zin van het woord te worden. Zij wilden als devote
mensen in de wereld blijven, zonder echter van de wereld te zijn, m. a. w.
zonder binding van geloften een vroom leven leiden en zo door hun
woord en voorbeeld anderen, en vooral elkander, tot grotere Devotie
brengen. Blijkbaar oefenden die vromen een grote aantrekkingskracht op
elkander uit, zodat zij gingen samenwonen om van de onderlinge omgang
en gesprekken met elkaar profijt te kunnen trekken en zich wederkerig
te kunnen stichten.
Onwillekeurig bracht dit samenwonen een zekere vorm van organisatie
met zich mee, en bevorderde een ordening van het leven, een vormgeving
van hun samenleving zowel in het geestelijke, wat tamelijk spontaan
gebeurde rond de leidinggevende figuren van de Moderne Devotie, als
in het materiële, een voor de hand liggende consequentie, waar velen
samenleven. Soms werd de materiële kant van deze samenleving geregeld
door de stedelijke overheid, zoals dat gebeurde in Utrecht en Gouda 3 ).
Een zekere vorm van organisatie ontstond er als van zelfsprekend,
maar die was in de verschillende huizen dikwijls zo vrij, zo uiteenlopend
en persoonlijk getint, dat de vooruitziende geesten in hun midden inzagen,
dat een goede leiding nodig was, wilde het nagestreefde ideaal voor velen
navolgbaar en bereikbaar blijven, en wilde men niet tot excessen geraken
of op zuiver persoonlijke inzichten en stemmingen alleen afgaan. Zo
argumenteerden zij b.v. tegenover de zusters van S. Aagten te Delft,
dat zij „noch nye mit rechter ordinancien noch regel noch professie noch
moeder na aanwisinghe der ghemeenre susteren gehadt en hadden" en
3

2

) Tljdschr. Oudh. Utr. - Vermeulen 4 (1845) 75.

vroegen daarna de volle vrije instemming van de zusters de geestelijke
leiding te aanvaarden van Wermbout Buscop. En toen haar later werd
aangeraden de Derde Regel van Franciscus te aanvaarden, hebben zij
dat ook gedaan 4 ).
Een zelfde ontwikkeling vond plaats bij de Utrechtse Devoten die zich
eveneens onder leiding van Wermbout stelden. In de kroniek van het
S. Niklaasconvent wordt b.v. verhaald dat vanwege het stadsbestuur het
leven der zusters in materialibus werd geregeld, doch „doe ontbrac ons
noch guede insettinghe gheesteliken te leven. Soe hebben wi ons volkomeliken overgegeven onder her Wermbout, ende onder die moeder
van Sint Cecilien, horen raet in allen te volgen. Desghelics hebben oec
die ander conventen gedaen". Toen Wermbout later de zusters van het
Cecilienconvent de Derde Regel deed aannemen, hebben de andere
conventen dat voorbeeld gevolgd. (1399) : ,,doe namen die susteren van
sinte Cecilien die derde oerde van penitencien sinte Francisci
Ende
daemaest op den selven dach
die susteren ten elf dusent mageden
en onse susteren o e c " 6 ) . Eenzelfde activiteit als Buscop ontwikkelde
Pauwei Albertz te Hoorn β ). En dat er nog anderen in deze richting
werkzaam waren, wordt zeer aannemelijk, wanneer we zien dat de
oprichters van het Tertiariskapittel in Amersfoort in 1399 allen biecht
vaders en geestelijke leiders waren van de Devoten in den lande 7 ).
Het lijkt dat de aanklacht tegen Wermbout ingediend naar aanleiding
van de verkeerde gebruiken bij de Devoten in Rhenen in tegenspraak
is met de mening die hier naar voren wordt gebracht, dat het omwille
van de geestelijke leiding van deze vromen was, dat zij hen de Tertiarisregel lieten aannemen. De pogingen van Wermbout om de zusters die
onder zijn leiding stonden tot de Derde Regel van Franciscus te brengen,
zouden dan toch meer het gevolg zijn van de druk die op hem werd
uitgeoefend, of van de vrees voor een veroordeling. Daar staat echter
tegenover dat Wermbout om de toestand in Rhenen te verbeteren een
vertrouwde zuster uit Utrecht daarheen gezonden had, al was haar leiding
niet geheel zonder fouten. De toestand zoals die in Rhenen was, kan
men dan ook zien als een symptoom van de excessen waartoe gemis aan
goede leiding kon voeren 8 ).
*) NAKG. 2 (1854) 389-390. „Hierna worden si te rade dien oirden van penitencien
te ontfangen die s. Franciscus gemaict heeft", I.e. 391.
») Tijdschr. Oudh. Utr. - Vermeulen, 4 (1852) 77-78.
«) NAKG. 35 (1946) 106-107; BBH. 25 (1900) 265-273.
T
) Rootselaar, I. 451.
*) Fredericq, Corp. Doe. Inq. II, 206.
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De leiding van deze Vromen diende met wijsheid te worden gegeven
en een met de vereiste wijsheid beklede en uitgeruste leiding kon worden
verkregen van de Derde Regel van Franciscus, die door het hoogste gezag
van de Kerk was goedgekeurd. Vandaar de snelle verbreiding van deze
regel onder de Moderne Devoten en de grote activiteit van mannen als
Wermbout Buscop, Gijsbert Dou, Pauwei Albertz, Pieter Gherrits, Willem
Klincard e.a. om deze regel als norm voor het leven van de H e en 15e
eeuwse vromen ingang te doen vinden. Hun bemoeiingen werden begunstigd door de vijandige activiteit tegen de Devoten, tegen wie juist als
zwaarste argument werd aangevoerd, dat zij niet leefden volgens een door
de Kerk goedgekeurde regel.
Immers, van de kant der Devoten, die geen kloosterlingen wilden zijn,
behoefde er tegen het aanvaarden van deze Derde Regel geen ernstige bezwaren te bestaan, ofschoon dit een enkele keer aanleiding
gaf om de gemeenschap te verlaten. Misschien is dat de reden geweest
waarom een van de zusters het S. Aagtenconvent in Delft heeft
verlaten, en een andere samenleving vormde die later uitgegroeid is tot
het S. BarbaraconventB ). Door het aannemen van de Tertiarisregel
werden de Devoten nog geen kloosterlingen in strikte zin, want zij
hoefden dan nog niet de gewone kloostergeloften af te leggen. Die regel
toch was bedoeld voor mensen die in de wereld bleven en niet tot het
kloosterleven wilden of konden overgaan. Daarom was de belofte die
men bij het toetreden tot de Derde Orde deed, niet meer dan een belofte
om een goed christelijk leven te leiden, de geboden van God te onderhouden, de voorschriften van de regel gegeven om zulk een christelijk
leven te bevorderen, na te komen en zich te onderwerpen aan eventuele
berispingen en bestraffingen van de visitatoren 10 ). Daarin bracht het
feit dat de Tertiarissen nu samenwoonden, zonder meer geen verandering.
Zelfs in het Kapittel van Utrecht zou het nog vele jaren duren vóór de
Tertiarissen de gewone kloostergeloften gaan afleggen.
Wel werden de Devoten die de Derde Regel aannamen „religieusen"
in die zin, dat zij vrijstelling van verschillende verplichtingen, en enige
voorrechten genoten. In 1399 werden aan de Tertiarissen in het diocees
Utrecht, die in conventen samenleefden, enige voorrechten verleend door
«) NAKG. 4 (1866) 215 ; H. V. R. Outh. v. Delft, 184. Misschien heeft zich hetzelfde
afgespeeld in het Haagse Agnesconvent. Het is echter niet duidelijk of het daar ging
over de Derde Regel of over de regel van Augustinus. Vgl. Bots, 193.
10
) In de Derde Regel, zoals die is goedgekeurd door paus Nicolaas IV, en ook
hier voor de Tertiarissen gold, staat „ut promittat se divina praecepta servaturum, ac
etiam satisfacturum, ut convenit de transgressionibus" . . . . Kerkhist. Opstellen, 84.
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paus Bonifadus IX, die het devote leven zeer ten goede kwamen. Zij
mochten nl. in hun huizen kapellen oprichten met een „altare portatile",
waar dagelijks de H. Mis en de andere kerkelijke diensten mochten
worden verricht. Dit beantwoordde aan het streven — en begunstigde
het tegelijkertijd — van de Devoten, nu Tertiarissen geworden, om zich
van de wereld terug te trekken. Vroeger moesten zij steeds naar de
parochiekerk om de H. Mis te horen, om te biechten of om het Officie bij
te wonen. Nu mochten zij dit voortaan in hun eigen kapel doen. Alleen
voor de Paascommunie en soms ook voor de grote feesten moesten zij
nog naar de parochiekerk ; ook moest de pastoor het Viaticum komen
toedienen 11 ).
Bovendien kregen zij het recht om een visitator te kiezen, en wel iemand
die hoorde tot een der goedgekeurde Orden.
Ofschoon door het aannemen van de Derde Regel er wel een zekere
eenheid en gelijkheid was ontstaan, en de Tertiarissen van het Utrechtse
bisdom, wat hun vroomheid betrof in een verbeterde en begunstigende
positie gekomen waren, bleef er toch nog een grote verscheidenheid
bestaan. Naargelang de omstandigheden verschilden, waren de gevaren
voor de leden en de huizen anders. In feite bleken zij er niet altijd tegen
opgewassen, zodat er sprake was van misstanden waardoor ergernis ontstond. Deze „difformitas morum" was voor de Utrechtse Tertiarissen
aanleiding de hulp van de Paus in te roepen om aan de gevaren het hoofd
te kunnen bieden. Zo werden de Tertiarissen van het bisdom Utrecht
door paus Bonifacius IX in èén kapittel verenigd. De oversten namelijk
van de Tertiarishuizen, zowel van mannelijke als van vrouwelijke Tertiarissen, mochten voortaan een hunner voor een bepaalde tijd tot hun
algemene superior kiezen. Deze zou dan vooral tot taak hebben de eenheid en onderlinge eendracht te bevorderen en wel door samen met de
afgevaardigden van de verschillende huizen jaarlijks een kapittel te
beleggen. Dit kapittel zou volledige volmachten hebben tot het nemen
van maatregelen, het uitvaardigen van bepalingen, het aanbrengen van
verbeteringen die het nuttig oordeelde en in het belang van de orde.
Ook het andere voorrecht, de visitatie, waarvan sprake is in de brief
van paus Bonifacius van 1399 kwam hier weer naar voren, maar werd
tevens uitgebreid. En met deze uitbreiding werd de mogelijkheid van een
meer juiste beoordeling en daarmee ook meer betekenis aan het visitatorschap gegeven. Tegelijkertijd was het een blijk van waardering en van
vertrouwen in de geest die de Tertiarissen bezielde. Voortaan hoefde de
") Oork. dd. 1399, Sept. 26, ultg. de Kok, 169-170.
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visitator niet meer gekozen te worden uit een andere orde, maar een
priester uit hun eigen midden mocht daarvoor worden aangewezen.
Doch er is in deze pauselijke brief nog een ander voorrecht verleend,
en daarmee naderen de Tertiarissen enigszins het kloosterleven in stricte
zin. Zij kregen namelijk verlof om, wanneer zij hun belofte de Derde Regel
te zullen onderhouden aflegden, ook de plechtige gelofte van eeuwige
zuiverheid af te leggen. Zij mochten het, verplicht was het niet 1 2 ). En
het duurde nog lange tijd vóór het verplichtend werd gesteld.
Op dit punt naderden zij toen dus min of meer de staat van de kloosterlingen. Doch blijkbaar heeft men aan de gelofte van zuiverheid door de
Tertiarissen afgelegd, een andere waarde gehecht dan aan die der gewone
kloosterlingen. Volgens de opvatting van verschillenden verplichtte deze
gelofte van zuiverheid niet zo zwaar. Een eventueel aangegaan huwelijk
werd er niet door ontbonden, en evenmin stond zij het sluiten van een
huwelijk in de weg.
Deze opvatting corrigeerde paus Johannes XXIII, in zijn brief dd.
Н И , Maart 31, waarin hij verklaarde dat voor degenen die als Tertiaris
eeuwige zuiverheid beloofden, dezelfde verplichtingen golden als voor
de geprofeste leden van andere goedgekeurde orden 1 3 ) . De Paus besliste
hier dus dat de gelofte van zuiverheid door leden van het Utrechtse
Tertiariskapittel afgelegd, wel degelijk een votum solemne was, en geen
votum privatum. Hierin zijn de Tertiarissen van het Utrechtse Kapittel
dus gelijk te stellen met de gewone kloosterlingen. Dit gold alleen maar
voor de leden van het Utrechtse Kapittel, want de verschillende privileges
aan de Tertiarissen van Utrecht verleend, werden tot de leden van het
Kapittel beperkt in een pauselijke bulle van 23 Sept. 1402 i*), en deze
beperking schijnt vooral gemaakt te zijn wegens het voorrecht dat zij de
gelofte van zuiverheid mochten afleggen.
Doch er zijn andere factoren die aangeven dat wij de Tertiarissen
niet over de gehele lijn met kloosterlingen mogen gelijkstellen. In dit
verband noemen we dan op de eerste plaats het feit dat zij geen afstand
deden van hun bezit, van hun eigendom. Het eigen bezit werd immers
verondersteld door de regel, waarin werd opgedragen dat de Tertiarissen
1а
) „edam solempne votum perpetue continentie si velit emittere valeat". Arch.
Hem. Inv. no. 3. Deze oork. dd. HOI, Jan. 18, is gedr. bij Wadding, T. IX, 569-570
en in Bullarium Francise. T. Vili no. 340; ook BBH. 25 (1900) 271-273.
ia
) „ad observantlones elusdem voti slcut alie persone professe aliorum ordinum
approbatorum perpetue sint astricti" Arch. Hem. Inv. no. 3. Deze oork. van paus Joh.
XXIII dd. 1414, Maart 31, gedr. bi) Wadding, T. IX, 658-660.
M
) Arch. Hem. Inv. no. 3. Gedr. bij Wadding, T. VII, 424.
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regelmatig hun gaven zouden bijdragen tot het onderhoud van de armen
onder hen. Ook door de Tertiarissen van het Utrechtse Kapittel
werd geen afstand gedaan van eigendom of bezit. Zij leefden wel zoals
ook de broeders van het Gemeene Leven, van een gemeenschappelijke
kas, en ook de latere statuten schreven dat voor, maar bepaalden tevens
dat allen moesten bijdragen tot het gemeenschappelijk onderhoud 16 ).
Het eigendom van de goederen die ieder bezat, verviel evenwel zonder
meer niet aan de gemeenschap of aan het convent. Daarvoor was een
uitdrukkelijke wilsbepaling van de eigenaar nodig. Zij waren ook niet
verplicht hun goederen over te maken aan de gemeenschap waarvan zij
deel uitmaakten, evenmin om afstand te doen van hun eigendom, zelfs
niet naar het schijnt van hun persoonlijke inkomsten. Dit valt op te maken
uit de bulle van paus Bonifacius dd. 1401, Jan. 18., waarin ter sprake
komt dat de Tertiarissen een kerkelijk beneficie mochten en konden aanvaarden, als er tenminste geen zielzorg aan verbonden was, juist omdat
zij geen afstand hadden gedaan van hun eigendom 1 6 ). Hetzelfde blijkt
ook uit de brief van bisschop Frederik van Blankenheim dd. 1407, Oct. 27.
waarin de kwestie werd uitgemaakt of de Tertiarissen konden erven en
een erfenis konden nalaten. Zich baserend op het feit dat zij als Tertiarissen geen afstand deden van hun eigendom, verklaarde hij dat zij in dezen
volkomen gelijk waren aan andere leken en saeculiere geestelijken 17 ).
Een andere factor waaruit blijkt dat zij, althans in het oog der wereldlijke overheid geen kloosterlingen waren, en dus ook niet de voorrechten
dienden te genieten aan dezen gegeven, is dat zij door de staats- en stadsoverheden, evenals andere leken werden opgeroepen voor het verrichten
van hand- en spandiensten. Hiertegen verklaarde paus Johannes XXIII
in zijn bulle van 31 Maart 1414 dat de Tertiarissen wel „fratres et sórores
religiosos et ecclesiasticos" waren en daarom gebruik mochten maken van
de vrijheden, immuniteiten en privileges, die aan andere kerkelijke en
religieuze personen waren toegestaan 18 ). Doch dat is in genen dele een
gelijkstelling met de kloosterlingen.
" ) de Kok, 115.
Ί*) „Verum cum regula dlctl ordinls abdicattonem proprietatls non contlneat quod
qullibet clericus dicü ordinls dicte dyocesls beneficium ecclesiasticum sine cura
.
cuius fructus redditus et proventus quatuor marcarum argenti
valorem
non
excedunt, obtlner et assequl ас eidem deservire valeat". Arch. Hem. Inv. no. 3 ; BBH.
25 (1900) 271-273; Wadding, T. IX. 569-570.
17
) „ipsl sicut alii laid et saeculares presbiteri de jure succédant, licite et cum
omni jure, cum abdicationem proprietatls non habeant, acceptare et adire posslnt et
debeant omni modo et forma ac si dictum ordinem non acceptassent", de Kok, 181-182.
" ) Arch. Hem. Inv. no. 3. Gedr. bij Wadding, T. IX, 65&-660.
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Uit dit alles volgt, dat er voor de Moderne Devoten, zeker in het begin,
niet al te veel bezwaren bestonden tegen het aannemen van de Derde
Regel.
Verschillende huizen van Devoten gingen dan ook over naar de Derde
Orde van Franciscus, om zo hun devote leven beter te kunnen handhaven
en beschermen. Door de verschillende voorrechten die zij nu kregen,
zoals het bezitten van een eigen kapel, van welk voorrecht zij naar het
schijnt niet altijd gebruik hebben kunnen maken, werd bevorderd dat hun
leven zich veel meer in eigen kring, meer binnenshuis, afspeelde en ont'
wikkelde. Daarmee ging gepaard dat het contact met de omringende
wereld nog meer werd verminderd, wat volkomen beantwoordde aan de
idealen van de Devoten. Zij zochten immers „het knusse geestelijk verkeer
in stille intimiteit". En „hun groóte hemel welfde zich boven een minuskuul wereldje, waar al het sterke mischen van de tijd aan voorbij
streek"!»).
Na betrekkelijk korte tijd zien wij deze drang naar afgeslotenheid van
de wereld nog sterker worden. Zij kwam tot uiting en zocht bevrediging,
althans bij velen, in het aannemen van de zg. „inclusio". Vele Tertiarishuizen werden „besloten huizen".
Door het aannemen van de „inclusio" kregen degenen die werden
„besloten" de plicht zich binnen een bepaald gebied op te houden, terwijl
zij niemand anders daarin mochten toelaten, tenzij dit nodig was voor
het verrichten van bepaalde werkzaamheden. De clausuur, dit afgebakende
gebied, mocht voortaan niemand der „beslotenen" meer verlaten dan
wegens zeer ernstige ziekte of een andere geldige reden. Deed zich een
dergelijk geval voor, dan moest de bisschop van Utrecht hen daarvoor
verlof geven 2 0 ). Het gebied dat de inclusio omvatte, besloeg gewoonlijk
niet meer dan de kapel en de woning, waaronder we wel het huis met
erf en de eventuele bijgebouwen moeten verstaan, m. a. w. het terrein dat
zij bewoonden en in direct gebruik hadden 2 1 ).
Het verlaten of het verbreken van de clausuur, zonder voorafgaand
verlof, wordt in de oorkonde van bisschop Frederik aan de zusters van
het convent van Maria ten Zijl nog niet als een delict met een bepaalde
straf bedreigd. Doch zeker moeten we het onder ongeoorloofdheden stellen, waartegen de biechtvader had te waken, en die hij moest trachten
te verbeteren. Deze bepalingen betreffende de inclusio werden in 1430
door bisschop Zweder herhaald en bevestigd, doch het geven van toe19

) Hulzinga, Herfsttij, 274.
9°) BBH. 16 (1891) Cart. Zljlkl. 9.
!Π
) „in capella et habitacione predictis
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indudat". BBH 16 (1891 ) Cart. Zijlkl. 9.

stemming om de clausuur te verlaten, droeg hij over aan de Minister
Generaal van het kapittel 22 ).
Vooral bij de vrouwelijke Tertiarissen schijnt de neiging tot inclusie
groot te zijn geweest. Velen van haar werden dan ook „besloten susteren".
Zo zien wij b.v. dat de zusters van het convent ,,bi den zijl" te Haarlem
in 1401 de inclusie aannamen. Gelijkertijd ontvingen zij van de pastoor
van de parochie enige voorrechten, die door de inclusio min of meer
gewenst waren. De volmachten van de biechtvader der zusters werden
iets uitgebreid, zodat deze ook in stervensgevaar de zusters de sacramenten mocht toedienen 2 3 ). Het jaar daarop werden de inclusio en de
rechten daarbij verleend door bisschop Frederik van Blankenheim
bevestigd 2 4 ). In Utrecht had de insluiting van het Ceciliaconvent al
eerder plaats gehad 2 5 ). Eveneens geschiedde de inclusio in Oudewater 2 6 ), en in Gouda waar zij in 1422 door bisschop Frederik werd
opgelegd 2 7 ).
Dit streven zich te laten „besluten" begunstigde de kerkelijke overheid
nog meer, toen in 1430 bisschop Zweder van Kuilenburg een oorkonde
ten gunste van de Tertiarissen uitvaardigde, waarin ook de inclusio ter
sprake kwam 2 8 ).
Het motief waarom de Tertiarissen „besloten" wilden worden, was het
verlangen naar een strenger, eigenlijk enger leven, „arctioris vitae propositi" 29 ), om daardoor des te meer in de gelegenheid te zijn zich toe
te leggen op de overweging, en zich te beschermen tegen de afleidingen 3 0 ). Ditzelfde motief wordt zeer duidelijk omschreven in de reeds
genoemde oorkonde van bisschop Zweder. Zeer uitvoerig en duidelijk is
het echter beschreven in de brief van 1425 aan de zusters Tertiarissen
van Elburg, waarin hij haar toestond de inclusio aan te nemen. Hij
schreef nl. „arctioris vitae estuantes elegerunt sub clausura perpetua Christo
domino militare, quatenus a procellosis huius mundi fluctibus et publicis
segregate spectaculis in sánete conversacionis studio contemplacione quam
dulcedine liberius et quiecius Deo vacare et lasciviendi occasione semota
Eidem valeant corda et corpora sua in omni castitate custodire" 31 ).
««)
*·)
2*)
M
)
*>)
CT
)
M)
»)
*>)
31
)

Oork. van Zweder van Kuilenburg dd. ИЗО. Maart 31, de Kok, 184.
BBH. 16 (1891) Cart. Zijlkl. 9.
BBH. 16 (1891) Cart. Zijlkl. 10.
Tljdschr. Oudh. Utr. - Vermeulen 4 (1852) 78.
Muller, Reg. 1323.
Muller, Reg. 2312.
de Kok, 182-185.
BBH. 16 (1891) Cart. Zijlkl. 9.
BBH. 16 (1891) Cart. Zijlkl. 10.
AAU. 62 (1938) 95.

Men kern zich er over verwonderen dat zij die door dergelijke edele
bedoelingen gedreven werden, niet overgingen tot een contemplatieve
kloosterorde, en zich afvragen of het niet veel meer voor de hand lag
dat zij zich bv. bij de Clarissen aansloten ? Op deze vragen geeft de reeds
genoemde oorkonde van Frederik van Blankenheim een afdoend antwoord.
De eenvoudige reden is dat zij dat niet aandurfden ; zij achtten zich tot
een dergelijke stap niet verantwoord 3 2 ).
Wij hebben dus bij de Devoten van de 14e en 15e eeuw kunnen constateren een ontwikkeling van de religiositeit van vrome lieden in het
gewone dagelijkse leven, naar meer contemplatieve vroomheid van
moniales toe, naar volkomen afzondering van de wereld, met de bedoeling
juist zich beter te kunnen wijden aan de meditatie en overweging.
Bovendien benadert de samenwoning van de Devoten enigermate de
gewone kloosterlijke staat, door het afleggen van de gelofte van zuiverheid.
Doch deze ontwikkelingsgang is hiermee nog niet ten einde gekomen.
Zij is verder gegaan in de richting van het contemplatieve kloosterleven.
Want in de loop van de 15e eeuw zijn er talloze Tertiarisconventen, van
mannen zowel als van vrouwen, overgegaan naar de Regel van Augustinus.
En zó werden die Tertiarissen kloosterlingen in de stricte zin, en hun
leven een contemplatief kloosterleven.
2. DE OVERGANG V A N DE TERTIARISSEN NAAR DE REGEL
V A N S.AUGUSTINUS.
Vanaf het begin van de 15e eeuw tot het laatste kwart van die eeuw
toe, zijn meerdere Tertiarishuizen, op verschillende tijden en op uiteenliggende plaatsen van Regel veranderd. De bewoners van die huizen
gaven een geheel andere vorm en inhoud aan hun samenleving, wanneer
zij de Derde Regel van Franciscus vervingen door de Regel van Augustinus, al maakte het betrekkelijk weinig verschil in welke vorm zij deze
laatstgenoemde Regel gingen beleven.
Reeds in 1405 ging een Tertiarishuis over naar de Regel van
Augustinus. In dat jaar diende namelijk de regering van Amersfoort
een verzoek in bij bisschop Frederik van Blankenheim ten gunste van de
broeders van S. Andrieskamp te Amersfoort, om hen toe te staan de
52

) „sue infirmitates conscie ardua praecipitanter aggredì non audientes secundum
regulara ас instituta ordinls sancii Francise!.... que temperati rígorís.... Christo
domino.... militassent.... sub clausura perpetua vias suas valeant custodire". BBH.
16 (1891) Cart. Zijlkl. 9.
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Regel van Augustinus aan te nemen. Op dit verzoek werd door de bisschop
gunstig beschikt en hij onderwierp het klooster, wanneer het inderdaad
zou „overgaan", aan het Kapittel van Windesheim 3 3 ). In 1419 namen de
zusters Tertiarissen van het S. Maria Magdalenaconvent te Zaltbommel
eveneens Augustinus' Regel a a n 3 4 ) . De Tertiarissen in Vredendaal bij
Utrecht deden het zelfde 3 6 ). In 1421 heetten de zusters van S. Clara te
Delft : het convent van de arme zusters van sinte Augustijns regel 3 e ). Het
Dionisiusconvent in Amsterdam ontving van hertog Albert verlof zich te
laten „besluten onder sinte Augustijns regule" 3 7 ) . Vóór dit Amsterdamse
convent waren echter de Tertiarissen in Oudewater en Delft ( S. Agnes ? )
reeds overgegaan 3 8 ). Daarna volgde het Margarethaconvent van
3
Gouda β), terwijl omstreeks 1426 het Agnesconvent in Dordrecht zich
40
aansloot bij het Kapittel van Neusz ). Omstreeks dezelfde tijd ging ook
het Maria Magdalenaconvent in Amsterdam er toe over de Regel van
41
Augustinus te volgen ) en in 1428 deed dat het Tertiarishuis Maria ten
42
Zijl te Haarlem ). Behalve het eerstgenoemde waren het allemaal huizen
van vrouwelijke Tertiarissen. Er waren echter ook een paar conventen
van mannen overgegaan, in het jaar 1418 nl. het convent „in de Hem"
bij Schoonhoven, het convent Hieronymusdal in Delft 4 3 ) en een convent
in Gouda 4 4 ).
Gedurende een twintigtal jaren gingen er practisch geen conventen
meer over naar de Regel van Augustinus, behalve het Tertiarishuis
„Hermon" dat in 1430 daartoe verlof kreeg 4 6 ) en in 1438 de broeders
van het huis „de Blinken" te Heiloo, die zich aansloten bij het zg. Kapittel
van S i o n 4 6 ) .
Doch omstreeks 1450 begon een nieuwe reeks huizen de Regel van
Augustinus te stellen in de plaats van de Derde Regel van Franciscus,
die zij tot dan toe hadden gevolgd. Het Tertiaris-huis „Roma" op de
» ) Muller, Ree. 1993.
*«) Muller, Reg. 2062.
» β ) Acquoy, III, 77.
м

)

3T

)
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Römer. I, 516.
Mieris, IV, 653.
Muller, Reg. 1337.
Bots. 172-173. Vgl. Walvis, II, 165.
Acquoy, II, 26.

« ) Vgl. Oork. dd. 1431. Arch. Hem. Inv. no. 3.
« ) BBH. 16 (1891) Cart. Zijlkl. 11.
« ) Inv. Arch. Hem. in VROA. (1925). Reg. 46-47; Η. ν. R. Outh. Delft, 187-188.
**) Bljdr. en Mededeelingen H. G. U. 20 (1899) 10.
*») Bots, 59.
4·) v. H. Kerk. Hist. IV, 138.
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4 7

Rapenburch te Leiden deed dat waarschijnlijk als eerste in 1448 ), daarna
48
Marienhage te Arkel ) en het Agnesconvent te 's-Gravenhage in
145449). Vervolgens het S. Ursulaconvent te Utrecht, S. Agatha in
Amersfoort en S. Agnes in Harderwijk, die bij de Paus dienaangaande een
verzoek hadden ingediend ; na ingesteld onderzoek werd hierop gunstig
beschikt in Juli 1458 6°). In hetzelfde jaar ging ook het Amsterdamse
61
Agnesconvent over naar Augustinus' R e g e l ) . In 1460 werd het Leidse
б2
Tertiarishuis „Lopsen" een klooster van Regulieren van S. Augustinus ) .
Het Arnhemse Tertiarishuis „Agnes en Paulus" sloot zich aan bij de
53
Reguliere Kanunniken van Windesheim in 1 4 5 9 ) . Twee jaar later
volgden het Agnesconvent in Leiden, dat toen bij het Kapittel van Sion
G4
is aangesloten ), en de broeders te Hoorn die althans merendeels over
gingen naar de Kruisheren 5B ). Weer een paar jaar later, in 1464,
kreeg het Elisabethconvent van Schoonhoven verlof van Bisschop David
van Bourgondie de Tertiarisregel te vervangen door die van Augusti'
56
n u s ) , en het jaar daarop ging een groot gedeelte van de bewoonsters
van S. Caecilia in Vlaardingen naar de Regel van Augustinus o v e r 6 7 ) .
In 1467 deed het Haarlemse Caeciliaconvent hetzelfde 6 8 ). Dan volgden
nog S. Anna te Delft in 1 4 6 8 6 9 ) , S. Barbara in Amersfoort in
1469 e o ) , het S. Anthonius en Agnesconvent in Doetinchem in 1474 β 1 ) .
Tenslotte nog S. Catharina en „Maagdendaal" te Amsterdam in 1475 e 2 ) ,
en waarschijnlijk iets na 1475 „Bethlehem" te H o o r n 6 9 ) . Als laatste nam
het huis van de broeders in Haarlem, ,,S. Anthonius' Boomgaard" in 1479
de Regel van Augustinus aan en werd kort nadien opgenomen in de orde
van Premonstreit 64 ). Wanneer het Utrechtse Agnesconvent een Regula.") Batavia Sacra, II, 365.
« ) na 1450. voor 1453 vlg. Römer, I, « 8 .
" * ) Bots, 183.
*>) AAU. 63 (1939) 89; Acquoy, III. 258.
n
) BBH. 40 (1921) 223, 226.
"З) Jongkees, Staat en Kerk, 243 noot 1 ; vgl. Acquoy, Ш, 148 ; Römer, I, 433, In 1448.
B
) Monasticon, II, 25.
M
) Monasticon, II, 111.
« ) Monasticon, I. 114; II, 100.
5e
) Römer, I, 415; VROA. 48 (1925) Reg. 136.
« ) BBH. 54 (1937) 308 sq.; 55 (1938) 384-385.
β8
) BBH. 16 (1891) Cart. Caec. kl. 8.
» ) BBH. 25 (1900) 133.
•o) Monasticon, II, 14.
« ) AAU. 49 (1923) 104, sq.
«•) BBH. 23 (1898) 279.
63
) BBH. 33 (1911) 73.
e
*) Monasticon, II, 79. Gouthoeven, D'oude chronyke, 538 deelt mede, dat het behoort
zou hebben tot het Kap. van Sion. Zie Hfdst. V, noot 50a.
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rissenklooster is geworden, is niet nauwkeurig vast te stellen 6 5 ), terwijl
er over het Caeciliaconvent in Alkmaar geen zekerheid bestaat of het wel
de Regel van Franciscus heeft verlaten 6 e ).
Tezamen zijn het dus een dertigtal Tertiarishuizen die hun Regel
vervingen door die van Augustinus. Al deze huizen vinden we in het
Bisdom Utrecht en het merendeel ervan ook nog in het gebied van de
Hollandse graven. Enkele conventen lagen in het Sticht maar in het gebied
ten Noorden van de IJssel niet één. Dit wordt waarschijnlijk verklaard
door de geringe invloed van de Moderne Devotie in het Noorden.
Terwijl het aantal conventen waarvan de Tertiarissen Regulieren of
Regularissen werden dus vrij groot is, waren er bijna geen, die in deze
tijd zich aansloten bij een der andere orden. Alleen van een huis in Delft
schijnen de zusters Clarissen geworden te zijn.
In aanmerking genomen de betrekkelijk korte tijdsruimte waarin deze
grote overgang van de Derde Regel naar die van Augustinus zich voltrok,
mag men wel zeggen dat dit verschijnsel zeer frequent en kenmerkend was.
Nu eenmaal is vastgesteld, dat er vrij veel Tertiarishuizen in de
15e eeuw van Regel zijn veranderd, dringt zich de vraag op, waarom
zij dat gedaan hebben. Is het uit eigen beweging of is er van hogerhand
een druk uitgeoefend om deze stap te zetten ; hetzij door de kerkelijke
overheid of mogelijk ook door de wereldlijke?
W e zullen trachten op deze vraag een bevredigend antwoord te geven.
Beginnende met het tweede deel van de gestelde vraag, lijkt het dat we
inderdaad rekening moeten houden met deze mogelijkheid, daar in 1416
het de stedelijke overheid van Amersfoort was, die aan de bisschop het
verzoek richtte of de Tertiarissen van S. Andrieskamp zich mochten aansluiten bij het Kapittel van Windesheim β 7 ). Bovendien werd in 1418
door Bisschop Frederik van Blankenheim een oorkonde uitgevaardigd,
waarin hij de Tertiarissen van zijn bisdom toestand over te gaan naar de
β8
Regel van Augustinus ) . Doch bij nader onderzoek blijkt dat we nergens
kunnen spreken van dwang in dezen ; ook niet van morele dwang. W a n t
in de toestemming die Bisschop Frederik gaf op het verzoek van Amersfoortse regering wordt een eventuele dwang uitgesloten door de voor
waarde die daarin is gesteld, dat n.l. de broeders die tot de Derde Orde
willen blijven behoren, ongemoeid zullen worden gelaten β β ). De stads« ) AAU. 21 (1894) 232; BBH. 17 (1893) 193; BBH 45 (1928) 254;
1 (1874) 213.
·") Bots, 6.
βτ
) Muller, Re e . 1993.
M
) Muller. Reg. 2031.
·») Muller, Reg. 1993 ; Arch. lltr. Bissch, reg. 9, fol. 69.
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regering blijkt alleen de vertolker te zijn geweest van het verlangen van
de broeders zelf. En in de oorkonde in 1418 door de Bisschop uitgevaardigd, wordt deze zelfde bepaling gemaakt. Tegen hun wil worden
de Tertiarissen niet gedwongen tot de Regel van Augustinus over te
gaan 7 0 ). Zij zijn volkomen vrij en kunnen als Tertiarissen eenvoudig
blijven wonen in het huis en in de gemeenschap waartoe zij steeds hebben
gehoord. Wij zien dit in feite dan ook gebeuren o.a. in 1419 met de „pater'
van het S. Barbaraconvent in Delft 7 1 ) ; maar ook in latere jaren blijft dit
gehandhaafd, b.v. in het convent in Doetinchem in 1474. In de oorkonde
die Bisschop Rudolf van Diepholt dienaangaande gaf lezen wij : „Insuper
in casu quo non placuerit sororibus ordinem mutare... includat sórores
in ordine tercio sancii Francisci in aliquo conventu 7 2 ). De zusters die
geen Regularissen wilden worden, moesten daar het klooster verlaten en
naar een ander Tertiarishuis worden verplaatst, maar werden toch niet
gedwongen van Regel te veranderen. Ook in Vlaardingen kunnen we dit
constateren bij het Caeciliaconvent. Het kreeg van Bisschop David van
Bourgondie verlof over te gaan naar de Regel van Augustinus, doch blijkt
naderhand nog een Tertiarishuis te zijn, terwijl de zusters die Regularissen
waren geworden vandaar zijn weggetrokken en naar Rijswijk verhuisd 7 3 ) .
Van het Caeciliaconvent in Haarlem vernemen wij dat er een uitvoerige
uiteenzetting gegeven werd en ernstig beraadslaagd voordat de zusters
de beslissende stap zetten, zodat niemand later ooit zou kunnen beweren
dat zij niet geweten had waar het om ging of waartoe zij zich verplichtte,
wanneer zij tot de Regel van Augustinus overging 7 4 ). Hieruit blijkt dat
de zusters van dit convent volkomen vrij waren al of niet Regularissen
te worden.
Uit deze gegevens mogen we concluderen dat er van de kant der
kerkelijke overheid geen sprake was van dwang. Integendeel, uit de reeds
genoemde oorkonde van Bisschop Frederik van Blankenheim dd. 141 &
blijkt dat er van de Tertiarissen van het Kapittel van Utrecht zelf een
verzoek is uitgegaan om te mogen overgaan naar de Regel van Augustinus 7 6 ). En ook van verschillende conventen kunnen we vaststellen
dat door henzelf een verzoek daartoe is ingediend bij de betrokken
instantie, b.v. van het convent van S.Marie ten Zijl in Haarlem 7 «).
™)
Tl
)
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Oork. dd. 1418. Zie bijlage.
H. v. R. Outh. Delft, 188.
AAU. 49 (1923) 108; vgl. Batavia Sacra. II, 365.
BBH. 54 (1937) 309; Semee, Reg. 18, 31 ; BBH. 55 (1938) 384-385.
BBH. 16 (1891) Cart. Caec. kl. 8.
Oork. dd. 1418. Zie bijlage.
BBH. 16 (1891) Cart. Zijlkl. 29.

Maar ook van de kant van het wereldlijk gezag is er geen sprake van
dwang, noch van ernstige, zware druk op de Tertiarissen. Het enige dat
wij kunnen constateren is dat de wereldlijke overheid haar goedkeuring
hechtte aan de overgang van zulk een huis of aan de oprichting van een
klooster voor Reguliere Kanunniken of Kanunnikessen 7 7 ).
Wel werd er hier en daar een bepaalde invloed uitgeoefend op de
Tertiarissen door de „pater" of rector, terwijl in Gouda vooral de
stichteres van een der Tertiarishuizen, waarin zij later zelf was ingetreden,
samen met de rector haar invloed heeft doen gelden 7 8 ).
Soms had men succes, soms ook niet. Z o zien wij b.v. dat Pieter
Gherrits, de rector van S. Barbara in Delft in 1418 probeerde de zusters
van dat convent er toe te brengen de professie op de Regel van Augustinus
af te leggen. Hij slaagde daarin niet, ofschoon zijn invloed op de zusters
toch niet gering w a s 7 9 ) . Meer resultaat had de tweede „pater" van het
Agnesconvent in Amsterdam, Heer Johannes Dier. Door diens toedoen
en op diens instigatie zijn de zusters van dit convent aangesloten bij het
Kapittel van Sion 8 0 ) . W e mogen veronderstellen dat zij die invloed vooral
uitoefenden in het belang van het geestelijk leven van degenen die aan
hun zorg waren toevertrouwd. Ook in deze omstandigheden bleven de
personen in kwestie volkomen vrij.
Nu we dus vastgesteld hebben, dat er geen sprake was van een ge
dwongen overgang, moeten wij trachten vast te stellen om welke reden
zij dan wel er toe overgegaan zijn van Regel te veranderen. Het motief
waarom de Tertiarissen hun Regel verlieten voor die van Augustinus,
was het verlangen naar een volmaaktere levensstaat. Dit valt op te maken
uit de motivering van de overgang van de broeders van S. Andrieskamp 8 1 ), en uit die van het algemeen verlof door Bisschop Frederik van
Blankenheim in 1418 aan de Tertiarissen gegeven, waarin hij zegt:
„predicti fatres solerter attendentes, quod refrigescente caritate et super
habundante iniquitate successu temporis tantus candor puritatis tante
caritatis et simplicitatis excelsa preconia ceteraque commendabilia honestatis opera laxatis habenis diu perseverare non possunt
ob arctioris ас
tucioris vite propositum.... regule beati Augustini fieri professores" 8 2 ) .
Dezelfde reden blijkt ook uit het verlof aan het Dionsiusconvent te
77

) bv. Agnesklooster te Amsterdam. Mieris, IV, 653.
) Walvis, II, 170-171. Arch. Marfl.kl. Stichtinflboek.
те
) Η. ν. R. Outh. Delft. 186-187.
*») BBH. 40 (1921) 266.
« ) MuUer, Reg. 1993 ; Arch. Utr. Bissch, refl. 9, fol. 69.
ю
) Oork. v. Fred. ν. Blankenhelm. dd. 1418, Juli 14 ; vgl. Oork. v. Rud. v. Diepholt
dd. 1448, in Batavia Sacra, II. 365.
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Amsterdam 09 ), en komt ook in de grafelijke goedkeuring van 1422 tot
uiting. Daarin wordt gezegd „dat sij om meere zekerheit. ende om te
bet staande te bliven in eenen maechdelijken leven, hem mogen laten besluten onder sinte Augustijns regule" 8 4 ). Bij de zusters ten Zijl blijkt
ook dat zelfde motief te hebben voorgezeten : „artioris vitae desiderio
aestuantes elegerunt in ordine et sub regula beati Augustini quatenus
liberius et quietius Deo vacare" 8 5 ) . Hetzelfde constateren we ook bij de
zusters van het Vlaardingse Caeciliaconvent. ,,Hinc est quod zelum
vestrum, quo tuciora et firmiora, puta regulam sancti Augustini
tamquam ad stabile religionis fundamentum aspirare comprobamini... statumquehuiusmodi super statum in quo aliquanto tempore
Jesu Christo...
8e
deservistis, praecellenciori gradu extollentes" ). En van het Agnesconvent in Doetinchem geldt hetzelfde, „artioris vite desiderio estuantes"
wilden zij van Regel veranderen om „in sánete conversationis studio (et)
contemplacionis dulcedine liberius et quietius Deo vacant" 8 7 ).
Eveneens wordt dit streven naar een volmaaktere levensstaat als motief
aangegeven in het antwoord dat enige zustershuizen uit Rome ontvingen
op het verzoek dat zij in verband met hun voorgenomen toetreden tot de
Regulieren hadden ingediend. Daarin staat nl. dat zij „door het aangroeijen van haare godtvruchtigheit en uijt sucht tot een beter leven
wenschten over te gaan in de orde van S. Augustinus der Reguliere
Canonijken" 8 8 ) .
Wat de bedoeling was van de Tertiarissen die donaten werden van het
Regulierenklooster Vredendaal bij Utrecht, kunnen wij opmaken uit de
brief van de Utrechtse bisschop waarin hij hen daartoe verlof gaf. De
donaten legden niet de gewone geloften af van de kloosterlingen, maar
verbonden zich ten overstaan van een notaris tot gehoorzaamheid aan de
overste van een bepaald huis, terwijl zij zich tegelijkertijd verbonden daar
te blijven en voor dat huis ten dienste te staan. Het streven van deze
Tertiarissen blijkt wel uit deze woorden : „Ut ad frugem altioris vite
convolare volentes vos
ad statum donatorum
transiré possitis" 8 9 ) .
Hun levensstaat verschilde echter niet veel van die als Tertiaris.
Steunend op deze gegevens stelden we vast dat de Tertiarissen naar de
regel van Augustinus overgingen, om een hogere en volmaaktere levensK) Muller. Reg. 1337 ; Arch. Utr. Bissch, reg. 9, fol. 100.
и
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Mieris, IV, 653.
BBH. 16 (1891) Cart. Zljlkl. 29.
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AAU. 49 (1923) 104-105.
BBH. 23 (1898) 274; Bots. 19-20.
Arch. Utr. Bissch, reg. 10, fol. 46 vs.

Staat te aanvaarden. Maar ook de gesteltenis waaruit dit streven, deze
neiging voortkwam, kunnen we op grond van deze gegevens bepalen.
Het was dezelfde drang naar afzondering, van afgekeerdheid van de
wereld, die hen steeds verder dreef in de richting van het contemplatieve
kloosterleven. Het was juist de bezieling voor hun Devotie die hen kloosterlingen in de stricte zin maakte. Het streven van de Moderne Devoten,
zich alleen bezig te houden met het overwegen en overdenken van het
Goddelijke en dáár alleen waarde aan te hechten, vond hier zijn voleinding en zijn bevrediging. Het was het eindstadium in de consequente en
natuurlijke ontwikkeling van de Moderne Devoten.
W e willen hiermee echter niet zeggen, dat dit een noodzakelijke en
enig mogelijke ontwikkeling was. Ook niet dat bij allen de verschillende
fasen hetzelfde zijn geweest ; evenmin dat allen de bovenaangegeven
stadia zijn doorgegaan. Doch wanneer wij trachten het ontwikkelingsproces te reconstrueren, constateren wij dit verloop. Eerst leefden zij als
Moderne Devoten, gingen samenwonen en namen daarna de Derde Regel
van Franciscus aan. Vervolgens aanvaardden zij de inclusio, legden tenslotte de professie af op de Regel van Augustinus en werden Reguliere
Kanunniken en Kanunnikessen.
Waarom zij juist de Regel van Augustinus hebben aangenomen, is
moeilijk uit te maken, daar wij over geen enkel gegeven beschikken, dat
enige motivering hieromtrent inhoudt. Misschien is de reden voor hen deze
Regel tot grondslag voor hun kloosterleven te nemen dezelfde geweest
als die de Windesheimers er toe gebracht had Augustinus' Regel te volgen,
omdat zij daarin duidelijk de grondslagen van het kloosterleven vonden
aangegeven fl0).
3. HET AFLEGGEN V A N DE G E W O N E KLOOSTERGELOFTEN
IS HET ESSENTIËLE IN D E OVERGANG NAAR DE ORDE
V A N DE REGULIERE KANUNNIKEN.
Na geconstateerd te hebben dat de Tertiarissen die in de 15e eeuw
Reguliere Kanunniken en Kanunnikessen van S. Augustinus werden,
gedreven werden door het verlangen naar een volmaakter leven en een
meer perfecte levensstaat, moeten wij nu nagaan en trachten vast te stellen waarom het kloosterleven als Regulieren volgens hun inzicht een
eo

) Chronicon Windeshemense, c. XXII, 304 ; vgl. Oork. aan het Vlaardingse
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volmaaktere levensstaat was dan die van de Tertiarissen en zo ook opgevat
werd door de bisschoppen. Velen van hen waren immers reeds „besloten".
Waarin was dit volmaaktere dan gelegen, of om de vraag anders te formuleren : waarin verschilde het leven der Reguliere Kanunniken en
Kanunnikessen van dat der Tertiarissen ?
Het belangrijkste punt in deze kwestie is het afleggen van de gewone
kloostergeloften, en het is opvallend hoe sterk daar de nadruk op gelegd
wordt. Het is nu niet meer een eenvoudig zich stellen onder de leiding en
het gezag van een „meistersche" of „mater", het is meer.
Er is duidelijk en apert sprake van het afleggen van de geloften van
armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid 91 ). Bij de zusters vond bij het
afleggen van de geloften bovendien het opleggen van de sluier plaats 9 2 ) ,
symbool van de beloofde zuiverheid, maar ook van de nieuwe taak die
zij als moniales te vervullen kregen. In het afleggen van deze geloften
was het essentiële van de overgang gelegen en dat vormde voor de Tertiarissen het kardinale punt. Wij zullen dit nu trachten uiteen te zetten.
Toen het eerste Tertiarisconvent naar de Regulieren van Windesheim
overging, nl. S. Andrieskamp bij Amersfoort, werd hun toegestaan plechtig de geloften af te leggen op de Regel van Augustinus. Zodra zij dat
gedaan zouden hebben, zou hun huis een monasterium van Reguliere
Kanunniken zijn з ). Aan de Tertiarissen in Vredendaal bij Utrecht werd
toegestaan donaten van de Regulieren te worden omdat zij dan door een
zwaardere gelofte gebonden zouden zijn 9 4 ).
Dat de Tertiarissen de gewone kloostergeloften moesten afleggen,
wanneer zij Regulieren wilden worden, blijkt duidelijker nog uit de oor
konde, waarin bisschop Frederik van Blankenheim opdracht gaf aan de
gardiaan van de Minderbroeders van Gouda, aan de prior van de Cisterciensers van Warmond en aan de Proost van Koningsveld als zijn gevol
machtigden op te treden in Amsterdam en de overgang van S. Marie en
Dionisius aldaar tot stand te brengen. Degene die deze taak ten uitvoer
zou brengen : „professionem recipiat ac velamen imponat cum votorum
trium substancialium emissione prout regula beati augustini requirit" 9 6 ).
In de brief van bisschop Zweder van Kuilenburg dd. 1428, betreffende
het toetreden van het klooster ten Zijl tot de Regulieren, werd aan de
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prior van de Kanunniken van Delft dezelfde opdracht gegeven, „professionem recipiat et velamen imponat cum votorum substancialium emis
sione, prout regula beati Augustini requirit" θ β ).
Het opleggen van de sluier wordt in het „Memorieboeck" van het
Agnesklooster te Amsterdam en in het Dodenboek van dat klooster ver
haald om daarmee het feit aan te geven dat de zusters in de Orde der
Regulieren waren opgenomen. En er wordt bij vermeld dat zij toen
„nonnen" waren geworden 9 7 ), hetgeen zij tevoren dus niet waren. Toen
de zusters van het Caeciliaconvent in Viaardingen Regularissen wilden
worden, kwam het afleggen van de geloften en het daarmee verbonden
opleggen van de sluier eveneens ter sprake 9 8 ). Bij het Haarlemse Caecilia
c o n v e n t " ) en S. Agnes in Doetinchem 1 0 0 ) blijkt ook dat de Tertiarissen
de drie gewone kloostergeloften moesten afleggen, toen zij de Regel van
Augustinus aannamen. Dat heeft eveneens plaats gehad toen de leden
van het Leidse convent op Rapenburch „Roma" Kanunnikessen
werden 1 0 1 ).
Een ander argument, dat tevens meer de algemeenheid aantoont van
dit gebeuren, biedt ons de oorkonde van bisschop Frederik dd. 1 4 1 8 1 0 2 ) ,
waarin hij de Tertiarissen van zijn bisdom verlof gaf de Regel van
Augustinus te aanvaarden. Hij droeg daarin aan de prior van de Regu
lieren van Utrecht en aan de prior van de Cisterciensers van IJselstein
op, om dezen dan te kleden als Reguliere Kanunniken en de geloften af
te nemen. „Et debito deliberacionis tempore elapso professionum vota
suscipiant". Daarmee waren de gewone geloften bedoeld, die in het ver
volg echter moesten worden afgelegd in de handen van de prior van het
huis waartoe de religieus behoorde, of in handen van zijn gedele
geerde 1 0 3 ).
Deze geloften stonden hoog aangeschreven en golden voor de Windesheimers als het fundament waarop heel het kloosterleven steunde. „Tex
tura regule patris nostri Augustini
diligenter investigantes, tria
animadverterunt in ea ordinis substantialia paupertatem castitatem et
obedientiam, dei quoque caritate et proximi, maxime commendata et pene
sola observari mandata, que omnium ordinum et religionum primordalia
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sunt institute et vera fundamenta" 104 ). Bij hun hervormingspogingen
legden zij dan ook steeds de nadruk op het onderhouden van de geloften.
Na dit alles is het duidelijk dat de Reguliere Kanunniken en Kanunnikessen zich bij hun professie door de drie geloften verbonden. Bovendien zijn ons meerdere professieformules, zoals die door de Regulieren
gebruikt werden, bewaard gebleven en daarin wordt steeds plechtig
armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid beloofd 1 0 5 ).
Hiermee is tevens voldoende aangetoond dat de Tertiarissen bij hun
toetreden tot de Orde der Reguliere Kanunniken van Augustinus ook
de kloostergeloften moesten afleggen, en dat dit in feite ook gebeurde.
Doch dit vormde ook het essentiële punt van hun overgang. Bij hun
toetreden tot deze Orde werden zij pas kloosterlingen in de stricte zin
van het woord. Als Tertiarissen waren zij dat nog niet, omdat zij niet
de gewone geloften aflegden 1 0 6 ). Hoewel zij zich als Derde Ordeling
door een zekere professie bonden aan de Tertiarisregel, kan deze toch
niet gelijkgesteld worden met die welke in de kloosterorden afgelegd
werd. Daaruit volgt dat in de professie die zij als Regulieren deden het
essentiële van hun overgang lag.
Wij zullen nu trachten aan te tonen dat de Tertiarissen niet de gewone
geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid aflegden.
Er zijn evenwel stukken aan te voeren die het tegendeel schijnen te
bewijzen. In de brief van pastoor Rudolf Scolt dd. 1422, waarin hij aan
de zusters van het S. Agnesconvent in Doetinchem verschillende voorrechten verleende, naar aanleiding van het feit dat zij de Derde Regel
van Franciscus hadden aangenomen, staat o.m. dat zij een geschikte
priester mogen kiezen, die hen mag inkleden en de geloften afnemen,
„professiones trium votorum essencialium religionis a vobis recipiat".
Daarna volgt echter dat het convent bij het Generaal Kapittel van de
franciscaanse Orde van de Keulse Provincie wordt ingelijfd, wanneer
sommigen de geloften zullen hebben afgelegd 1 0 7 ). Ook in het schrijven
van Nicolaas van Cusa aan deze zusters is sprake van deze professie 1 0 8 ).
Deze stukken tonen aan dat deze Tertiarissen wel de drie gewone gelof) Chronicoo Windeshemense, с XXII, 304.
) van het Agnesklooster te Dordrecht, BBH. 21 (1896) 52, sq.
van de „susteren regularissen des capittels van Hollant" NAKG. 6 (1908) 86.
van het klooster Bethlehem te Hoorn, NAKG. 5 (1895) 390.
in de constituties van het Kapittel van Windesheim, NAKG. 5 (1895) 287.
in het professionale van Marienpoel, v. H. Hist. Episc. Traiect. 496.
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ten aflegden, doch wij moeten rekening houden met de bijzondere omstandigheden die hier waarschijnlijk van invloed zijn geweest. Op de eerste
plaats is dat de inlijving bij het Kapittel van de Keulse Observanten. Het
was juist het streven van de Observanten om zo sterk mogelijk de nadruk
te leggen op het onderhouden van de geloften. Daarom ligt het voor de
hand dat zij van de Tertiarissen die zich bij hen aansloten dezelfde
observantie verlangden, en daarmee dat zij ook de gewone geloften
moesten afleggen. De werkzaamheid van Nicolaas van Cusa wijst in de
zelfde richting. Hij wilde ook de hervorming van het kloosterleven bereiken door een hernieuwde strenge beleving van de geloften.
Het lijkt ons daarom niet voldoende verantwoord deze stukken als
afdoende argument aan te voeren dat de Tertiarissen wel de geloften
aflegden.
Een ander argument voor de professie van de Tertiarissen zou kunnen
worden aangevoerd uit de brief van paus Sixtus IV dd. 1475 aan het
Catharinaconvent te Amsterdam, waarin wordt gezegd dat de zusters
„omtrent twintig jaren onder de professie, den regel ende kleding van de
orde van Sint Franciscus, zonder eigendom en in zuiverheid geleeft
hadden" 109).
Al wordt hier gezegd dat deze zusters Tertiarissen de drie geloften
aflegden, dit geldt dan slechts voor een twintigtal jaren. Deze brief
dateert van 1475, dus werden er vóór 1455 geen geloften afgelegd, terwijl het huis waarschijnlijk al in 1414 was overgegaan naar de Derde
Orde. En hetzelfde kan worden opgemerkt van het convent van Maagdendaal, waarvoor deze brief eveneens gold. Dat convent was in 1423
gesticht, maar volgde vóór 1455 ook al de Derde Regel.
Op grond van de boven aangehaalde stukken kunnen we dus niet aanvaarden dat de Tertiarissen de gewone kloostergeloften aflegden.
Tot in het laatste kwart van de 15e eeuw was het zeker niet algemeen
gebruikelijk dat de Tertiarissen de kloostergeloften deden. Dat wil zeggen : juist in de tijd dat Tertiarissen toetraden tot de Orde van de
Reguliere Kanunniken, was het afleggen van deze professie bij hen zeker
niet te verwachten.
Ongetwijfeld deden ook de Tertiarissen een zekere professie. Zij legden
een belofte af waardoor zij zich verplichtten tot bepaalde zaken, doch de
inhoud en de waarde van deze verplichting verschilden aanmerkelijk van
die der geloften waardoor de kloosterlingen zich bonden.
De Derde Regel van Franciscus gold evengoed voor hen die in de
w») Bots, 19-20.
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wereld als Derde Ordelingen leefden als voor de Tertiarissen die in
gemeenschap leefden. Daarom werd hij gewoonlijk voor laatstgenoemde
Tertiarissen aangevuld door statuten en kapittelbesluiten, en dit was ook
het geval in het Kapittel van de Utrechtse Tertiarissen n o ).
De professie nu die door deze Regel verlangd werd van de Tertiarissen, wilde alleen tot een goed christelijk leven verplichten, en tot het
aanvaarden van eventuele correcties voor begane overtredingen, „ut
promittant se divina praecepta omnia servaturum, ac etiam satisfacturum
ut convenit, de transgressionibus quas contra hunc modum commiserit cum
interpellatus ad visitatoris extiterit voluntatem" m ) . Het onderhouden
van de Evangelische Raden kon door deze Regel niet verplichtend gesteld
worden. Op grond van het volgen van deze Regel kunnen wij dus niet
zonder meer concluderen of beweren dat de Tertiarissen die in gemeenschap leefden, de kloostergeloften aflegden. En dus zijn zij ook niet zonder
meer gelijk te stellen met de kloosterlingen.
Weliswaar werd deze Regel door statuten en kapittelbesluiten aangevuld voor de gemeenschappelijk levende Tertiarissen, doch dit brengt
ons op het ogenblik niet veel verder. De verschillende redacties van de
Statuten van het Utrechtse Kapittel zijn niet genoeg gedateerd om ons in
dit punt onmiddellijk zekerheid te verschaffen.
De Statuten zoals ze door Barnouw werden gepubliceerd 112 ) schijnen
te dateren van na 1532, terwijl die welke de Kok heeft uitgegeven ouder
zouden zijn 1 1 3 ). Beide redacties bevatten een professieformule, die in
vorm en inhoud aanmerkelijk verschilt, en geven dus niet direct een oplossing in deze kwestie.
Bovendien hebben niet alle conventen die overgingen naar de Regel
van Augustinus deel uitgemaakt van het Utrechtse Tertiariskapittel. Het
merendeel zou er niet toe hebben behoord, althans v. Heel in zijn werk
over het Utrechtse Kapittel vermeldt de meeste niet als aangesloten. Van
enkelen vermoedt hij slechts dat zij er deel van uitmaakten 114 ).
Het afleggen van de drie geloften, was in het Kapittel van Utrecht,
dat in 1399 werd opgericht niet gebruikelijk. Men volstond met de professie zoals die door de Regel werd verlangd en aangegeven.

"«) AAU. 63 (1939) 16, sq.
) De Derde Regel Is opgenomen en goedgekeurd in de bulle „Supra montem"
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In de bulle van paus Bonifacius IX „Ad ea que divini cultus" dd. 1399
Sept. 26. waarin hij de vorming van het Utrechtse Kapittel goedkeurde,
is er heel geen sprake van het afleggen van een professie 1 1 6 ). De bulle
„lis qua divini cultus", eveneens van deze paus, spreekt er echter wel over.
In die bulle werd aan de Tertiarissen van het bisdom Utrecht, die in
gemeenschap leefden, toegestaan dat zij in handen van hun Minister met
de belofte van de andere observanties ook de plechtige gelofte van zuiverheid aflegden. Zij waren echter vrij deze gelofte al of niet te doen. „ut
quelibet persona dicti ordinis ad manus sui ministri cum alijs observancijs
eciam solempne votum perpetue continentie si velit emitiere valeat
indulgemus" 1 1 6 ) . Het werd hun als een voorrecht toegestaan, en zij konden van dat privilege gebruik maken indien zij zulks verkozen. Er was
dus géén sprake van een algemeen geldende verplichting.
Daar komt nog bij dat dit voorrecht in 1402 in de bulle „Apostolice
sedi equitas" dd. 23 Sept., beperkt werd tot de Tertiarissen die aangesloten
waren bij het Utrechtse Kapittel, zodat voortaan degenen die daar niet
toe behoorden van dat voorrecht waren uitgesloten 117 ).
Over de erkenning van deze gelofte van zuiverheid hebben wij reeds
eerder gesproken. Toch wijzen wij er ook hier weer op, dat zij als „votum
solemne" klaarblijkelijk niet algemeen werd erkend, zodat paus Johannes
XXIII het nodig oordeelde dit in 1414 uitdrukkelijk vast te stellen in de
bulle „Pastoralis officij cura" 1 1 8 ) . Door deze gelofte van zuiverheid waren
de Tertiarissen gebonden op de zelfde wijze als de leden van andere
Orden gebonden waren door de geloften die zij hadden afgelegd. Zij
vormen inderdaad voor hen een impedimentum dirimens. Door deze bulle
werd zij dus uitdrukkelijk gelijkgesteld met een van de drie geloften der
kloosterlingen.
Alleen aan de leden van het Utrechtse Kapittel was het bij wijze van
voorrecht toegestaan deze gelofte te doen, maar verplicht daartoe waren
zij, althans in het begin, niet. Veel minder is er dus sprake van deze
gelofte bij de andere Tertiarissen.
11B
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De betekenis van deze gelofte van zuiverheid werd in 1430 door paus
Martinus V bevestigd en bekrachtigd. Uit deze bevestiging blijkt opnieuw
dat zij als een voorrecht, als een privilege aan het Kapittel van Utrecht
was toegestaan en als zodanig werd zij ook weer bevestigd 1 1 9 ).
Over het afleggen van geloften of van een professie werd in de algemene goedkeuring van het Kapittel van Utrecht en haar inrichting door
het Concilie van Basel, gegeven in het jaar 1439, niet gesproken. W e l
in de bulle door dit Concilie uitgevaardigd 8 Aug. van dat zelfde jaar.
Daarin werden degenen die na het afleggen van de professie, waarvan
de inhoud niet nader wordt aangegeven, zonder verlof van de bevoegde
overheid de conventen verlieten met excommunicatie bedreigd 1 2 0 ).
Over deze zelfde zaak werden door bisschop Rudolf van Diepholt in
1454 en door bisschop David van Bourgondie in 1456 brieven geschreven
aan de geestelijkheid van het bisdom, waarin zij de gelofte een „professie
solemne" noemden. Wij kunnen uit deze betiteling echter niet opmaken
of er in de drie laatst genoemde oorkonden méér mee bedoeld of méér
onder verstaan werd dan door de pausen in hun bullen aan het Utrechtse
Kapittel was toegestaan 1 2 1 ).
In de bullen van paus Bonifacius IX is er, zoals reeds is vermeld,
sprake van een „professie castitatis cum alijs observancijs". W a t we
daaronder moeten verstaan, leert ons een gelofteformule opgesteld door
Willem Clinkard destijds Minister Generaal van de Utrechtse Tertiarissen. In een rondschrijven aan de huizen van het Kapittel stelde hij die
formule voor als in het vervolg te gebruiken. Zij luidt aldus : „Ie N. love
kerclik ende openbaerlic onsen Here Gode en u Minister na inhout onser
privilegien eeuwige reijnicheit mijns lichaams, en alle die geboden Godts
te houden, en ghenoeg te doen alst betaemt van mine gebreeken die ie
tegens die manier des levens van penitencie dat sint Franciscus ingestelt
heeft en die paus Nycolaus die vierde gheconfirmeert, of teghen die
statuten ons gemene Capittels doen mogte, na des visitiers wille, als ie
daer toe vermaent worde" 1 2 2 ). Het is dus hun gewone professie als
Tertiaris, en de gelofte van zuiverheid die zij krachtens voorrecht mochten
afleggen.
W a t deze gelofte betreft, die werd blijkens het voorgaande dus niet
«β) Bulle „Quia personas religiosas", dd. ИЗО, Juni 22, gedr. AAU. 63 (1939)
265-266.
и») Oork. dd. 1439, Aug. 8, gedr. AAU. 63 (1939) 279-280; Oork. dd. 1439, Juli
17. gedr. AAU. 63 (1939) 276.
M1
) Oork. v. Rud. v. Diepholt, gedr. AAU. 63 (1939) 292 ; Oork. v. Dav. v. Bourg,
gedr. AAU. 63 (1939) 295.
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algemeen door de Tertiarissen uitgesproken, en er werd, althans in het
begin, een andere waarde aan gehecht dan aan de gelofte van zuiverheid
der kloosterlingen. Door een pauselijke uitspraak werd zij daarmee uitdrukkelijk gelijkgesteld. En dat Tertiarissen die gelofte mochten afleggen
was een privilege van het Utrechtse Kapittel.
Wat dit punt betreft kan men de professie van alle Tertiarissen niet
zonder meer gelijkstellen met de professie van kloosterlingen.
Ook van de gelofte van armoede kunnen we geen equivalent terugvinden in de professie van de Tertiarissen. Op grond van de Regel waren
dezen immers niet verplicht tot volledige armoede of tot volledige afstand
van hun eigendom. Deze Regel veronderstelde integendeel, dat de Derde
Ordelingen bezittingen hadden waarover zij konden beschikken. Door
hun intrede deden zij weliswaar daar enigermate afstand van, inzoverre
de renten die de goederen eventueel opbrachten, ten nutte van de gemeenschap zouden zijn 1 2 3 ).
Dat de Tertiarissen niet tot afstand van hun eigendom en tot volledige
armoede verplicht waren, wordt ook aangetoond door een uitspraak van
bisschop Frederik van Blankenheim, die in 1408 namelijk bepaalde, dat
Tertiarissen naar andere huizen van het Kapittel konden worden overgeplaatst om daar boete te doen voor begane overtredingen. De onkosten
die zulk een overplaatsing meebracht, moesten door de persoon in kwestie
zelf worden betaald, daar het hebben van eigen bezit niet in strijd was
met hun levensstaat. „Fratres et sórores eiusdem ordinis
concorditer
arbitrati sunt, ut huiusmodi collatio fiat ipsorum proprijs sumptibus et
expensis, maxime cum habere proprium ipsorum statui non repugnet" 1 2 4 ) .
Het blijkt ook uit de verklaring het jaar tevoren door bisschop Frederik
gegeven, dat de Tertiarissen door het afleggen van hun professie niet
onbevoegd werden te erven. Even goed en met even veel recht als leken
of saeculiere geestelijken konden zij erven en over hun goederen als
nalatenschap beschikken. En dat konden zij met het volste recht doen,
„cum abdicationem proprietatis non habeant". Voor de juistheid van zijn
verklaring beriep de bisschop zich op het gezag van rechtsgeleerden die
hij hierin had geraadpleegd 126 ).
Een zelfde argument geeft de reeds eerder aangehaalde bulle van paus
Bonifacius IX dd. 1401, Jan. 18., gericht aan het Utrechtse Kapittel,
waarin hij als reden waarom de Tertiarissen-derici een beneficie mochten
1M
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hebben, aangeeft : „Cum regula dicti ordinis abdicationem proprietatis
non contineat" 1 2 e ) .
Aan de hand van deze argumenten staat vast dat de Tertiarissen de
gelofte van armoede niet aflegden, en dus is ook op dit punt de professie
van de Tertiarissen niet gelijk te stellen met die welke door de klooster
lingen werd afgelegd.
Wel beloofden de Tertiarissen in hun professie gehoorzaamheid voor
zover hun Regel dat voorschreef. Die belofte is daarom nog niet een
equivalent van het votum door kloosterlingen afgelegd, omdat niet
voldoende is uit te maken of deze belofte ook als „votum solemne" gold.
Waarschijnlijk was zij slechts een „votum privatum".
Een ander argument dat de Tertiarissen de gewone geloften der
kloosterlingen niet deden, kan worden opgebouwd uit de verschillende
professieformulieren die in het Kapittel van Utrecht werden gebruikt en
uit de diverse bepalingen in de acta die daarop betrekking hebben.
De oudste professieformule die we kennen, is de boven vermelde, door
de Minister Generaal in 1406 voorgesteld. Zij beantwoordde aan de
Regel en het privilege dat in 1401 aan het Kapittel van Utrecht was
verleend 1 2 7 ). Met deze formule stemt overeen die welke voorkomt in
de statuten door de Kok uitgegeven 1 2 8 ). Bovendien komt in de statuten
nog een andere formule voor, in het HS. op een los blaadje, en met andere
hand geschreven, toegevoegd, waarin de geloften van armoede, zuiverheid
en gehoorzaamheid worden afgelegd 1 2 9 ). En deze tweede formule stemt
weer letterlijk overeen met een, welke was bijgevoegd in het HS. dat
door Pijper is gebruikt en welke formule hij gedrukt heeft in de inleiding
op de uitgave van Middeleeuwse kloosterregels 1 3 0 ) . Vervolgens bevatten
de statuten zoals die door Barnouw zijn uitgegeven ook nog een formule
waarin de drie geloften zijn opgenomen, maar deze verschilt slechts
weinig van de voorgaande ^ 1 ) .
De laatste drie formuleringen, waarin alle drie geloften worden ver
meld, moeten echter veel later gedateerd worden dan de twee eerst
genoemde, en wel omstreeks 1523, daar voordien de gelofte van zuiver
heid nog niet algemeen werd afgelegd, laat staan de andere beloften,
aldus argumenteert de K o k 1 3 2 ) .
"O)
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Eenzelfde formulering als laatstgenoemde geeft ook nog van Rijn in
zijn Outheden van Delft " з ) .
Doch er schijnt nog een tussenvorm geweest te zijn, waarmee alleen
zuiverheid en gehoorzaamheid werd beloofd. Van twee beloften is er nl.
sprake in een aantekening van een Tertiaris uit het Ursulaconvent te
Purmerend. Op een testament van een van de zusters, opgemaakt in H89,
staat aangetekend in dorso : „Item is Winen geweest van die eerste pro
fessie die was van twe loffenisse". En op een koopacte van hetzelfde
convent dd. 1504 staat geschreven: „van de eerste professie ende dede
mer twe loffenisse als reijnicheyt ende gehorsamicheyt" i34). Waarschijn
lijk moeten we onder de „professie van twe loffenisse" de eerste for
mulering verstaan waarmee zuiverheid en gehoorzaamheid werd beloofd,
al was de verplichting van beide beloften zeer verschillend.
Bovendien word deze professie „de eerste" genoemd, vermoedelijk in
tegenstelling met de gelofteformule die destijds in gebruik was en alle
drie de geloften omvatte. Er zouden dan slechts twee verschillende zijn
geweest ; met de professie van twee loffenisse zou dan verwezen worden
naar de formule die in het begin van de 15e eeuw door de Minister
Generaal was voorgesteld.
Tot wanneer deze eerste vorm van professie gebruikelijk was is niet
nauwkeurig vast te stellen. Het gebruik van de tweede formulering,
waarin alle drie geloften zijn opgenomen valt met zekerheid op zijn vroegst
te dateren in 1488. In de acta van dat jaar is deze formule vastgelegd
en staat voorgeschreven dat voortaan niemand meer mocht worden toe
gelaten, tenzij hij of zij bereid was de professie af te leggen volgens de
boven aangegeven formule 1 3 6 ).
Wel had in 1480 paus Sixtus IV verklaard dat de geloften van armoede,
zuiverheid en gehoorzaamheid door Tertiarissen die in gemeenschap leef
den, na hun proefjaar in de handen van hun Minister afgelegd, kracht
zouden hebben als plechtige geloften, als vota solemnia 1 3 6 ). Enige jaren
nadien gaf paus Innocentius VIII voor het afleggen van deze geloften
eenzelfde verlof. „Fratres et sórores tercij ordinis sancti francisci
presentes et futuri possunt in manibus suorum superiorum tria vota substantialia promittere et ad illa se obligare" 137 ).
Van een algemene verplichting voor de Tertiarissen om deze geloften
13S
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af te leggen was hier toch nog wel geen sprake. Wel is men, naar aanleiding waarschijnlijk van deze pauselijke stukken, in het Kapittel van
Utrecht er toe over gegaan die professie voortaan verplichtend te stellen.
Want in de acta van 1487 staat vermeld : „jam tertio conclusum est
per capitulum et habebitur pro statuto, quod de cetero investiendi et
profitendi profiteantur tria vota substantialia religionis juxta formam
subscriptam" 138 ). De bedoelde formule is dezelfde als die voorkomt
in de statuten door Barnouw uitgegeven 13e ). Ook de formule die
is bijgevoegd in de statuten door de Kok uitgegeven stemt daar mee
overeen 1 4 0 ).
Uit het voorgaande is komen vast te staan, dat vóór 1487 het afleggen
van de drie geloften niet verplicht was. Het is dus allerminst te verwachten dat dit dan wel algemeen gebruikelijk zou zijn geweest. In feite was
er dus slechts sprake van twee vota, waarvan dat van zuiverheid eigenlijk
alleen maar gelijk te stellen is met de gelofte van de kloosterlingen. En dat
was een bijzonder voorrecht van het Kapittel van Utrecht.
Hoewel het oorspronkelijk aan die Tertiarissen individueel vrij stond
van dit voorrecht gebruik te maken of niet, werd het later voor de leden
van dit Kapittel toch verplichtend gesteld, daar in de statuten door de
Kok uitgegeven, bij de professie staat aangegeven : „Nyemant en sal
professij doen, eer sijn proveljaer uut i s , . . . ende tensij oock, dat hij wil
na onse privilegien eeuwige reynicheijt loven" 1 4 1 ).
Behalve deze argumenten op de reglementen en voorschriften
gebouwd, blijkt ook uit de feiten dat men tot rond 1480 nog steeds professie deed volgens de eerste formule. Toen het Amsterdamse Margarethaconvent in 1473 een nieuwe rector kreeg, liet deze al de zusters de professie hernieuwen, zoals die vroeger door haar was afgelegd. Hij oordeelde
dit nodig daar de verschillende stukken van de vroegere professie opgemaakt, waren verloren gegaan, misschien zelfs nooit bestaan hadden, en
liet van deze hernieuwing acte opmaken. Behalve de toevoeging van
Maria, Alle Heiligen en Franciscus, is de formule die toen gebruikt werd,
de zelfde als die in 1406 door Willem Clinkard was voorgeschreven.
Twee jaar na deze algemene professievernieuwing vond de opname plaats
van vier nieuwe zusters en ook bij die gelegenheid werd die zelfde formule
gebruikt 142 ). Zelfs na 1488 schijnt de professie nog niet altijd gebeurd te
" 8 ) de Kok. 138.
мв) Kerkhlst. Opstellen, 92.
**>) de Kok, 116.
Ï « ) de Kok, 110.
*«) BBH. 22 (1897) 97-98.
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zijn volgens het voorschrift door het algemeen kapittel over het afleggen
van de gelofte gegeven.
Het verder verloop van de ontwikkeling van de professie bij de Tertiarissen laten wij rusten, daar het in het verband waarin deze kwestie onze
aandacht vraagt geen invloed meer uitoefent noch verdere betekenis heeft.
Want na 1488 gingen er geen Tertiarissen meer over naar de Regel van
Augustinus.
Met de argumenten die hier boven zijn aangevoerd is voldoende aangetoond dat de Tertiarissen niet de gewone geloften aflegden zoals de
kloosterlingen. En daarmee is dan ook bewezen dat het afleggen van de
geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid het essentiële van
de overgang uitmaakte. Wanneer Tertiarissen toetraden tot de Orde der
Reguliere Kanunniken, moesten zij de professie afleggen zoals alle kloosterlingen : de drie gewone geloften.
Vanaf dat moment waren zij kloosterlingen in de stricte zin, hetgeen
zij tevoren niet waren al vertoonde hun levenswijze veel overeenkomst
met die van de kloosterlingen.
Een ander argument dat de Tertiarissen geen geloften aflegden, is
wellicht nog te ontlenen aan een verklaring van bisschop Frederik van
Blankenheim in de oorkonde waarin hij hun verlof gaf te gaan leven naar
de Regel van Augustinus, ni. „Auctoritate regule sue liberum noscuntur
posse habere transitum ad quamcumque religionem approbatam" 143 ).
Deze opmerking slaat op deze bepaling van hun Regel : ,,Ordinamus
praeterea statuentes, ut nullus post ipsius fratemitatis ingressum egredi
valeat ad seculum, possit tarnen habere transitum liberum ad religionem
aliam approbatam" 144 ). Doch wanneer men in een bepaalde Orde de
professie had afgelegd kon men niet vrijelijk in een andere Orde treden.
Daarvoor was dan een zekere dispensatie vereist ; hier blijkbaar niet 1 4 Б ).
Verondersteld dat de Tertiarissen van het Utrechtse Kapittel geloften
van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid hadden afgelegd, dan zouden
deze vóór 1480 nog niet gelijkwaardig zijn geweest aan de geloften der
kloosterlingen, want pas in dat jaar werden zij door de paus als vota
solemnia erkend 1 4 6 ).
г«) Oork. dd. 1418, zie bijlage.
"*) KerkhUt. Opstellen, 84.
145
) Men had toestemming nodig van de overste van het klooster waartoe men
behoorde. Als geldige reden voor zulk een overgaan werd alleen erkend het verlangen
naar een strenger leven. De kwestie, in hoeverre dat verlangen in feite verantwoord was
¿tond te beoordelen aan de overste van het eigen klooster. Lancelotto, I, 260-261.
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Wanneer de Tertiarissen opgenomen werden in de Orde van de
Reguliere Kanunniken, bracht dit behalve het afleggen van de vota solemnis nog twee andere wijzigingen in hun leven mee. Vanaf dat ogenblik
waren zij gehouden tot het verrichten van het Officium Divinum en ook
onderworpen aan de strenge clausuur. Voor de priesters en clerici is het
eerste duidelijk. Zij moesten voortaan de getijden bidden zoals dat gebruikelijk was in het Kapittel waarbij zij nu waren aangesloten 1 4 7). Hun
kloosters werden onderworpen aan de clausuur zoals die voor alle monniken gold. Zij vielen onder de algemene wetgeving en hierover vinden we
dan ook geen aparte voorschriften gegeven.
Meer en duidelijker grijpt deze wijziging in het leven van de zusters
in. Ofschoon de oorkonde van bisschop Frederik van 1418 alleen van de
priesters en clerici zegt dat zij tot het bidden van het Officium Divinum
gehouden zijn, blijkt uit andere gegevens dat ook de zusters, in casu de
moniales of nonnen, tot het bidden van deze getijden verplicht waren, en
ze inderdaad ook verrichtten. Zo zien we bv. in de oorkonde waarin de
pastoor van Oegstgeest verlof gaf tot de oprichting van het klooster
Marienpoel binnen zijn parochie, dat hij aan de zusters toestond bij dag
en nacht Gods lof te zingen. Een priester mocht in hun kapel alle plechtigheden verrichten die in haar Orde voorgeschreven waren 1 4 8 ). Bisschop
Zweder bevestigde dit verlof in 1429 1 4 9 ). Het bidden van de getijden
werd door hem toegestaan aan de zusters van het klooster ten Zijl in
Haarlem in 1428, en daarbij werden de zelfde uitdrukkingen gebruikt als
in de brieven van Marienpoel 1 6 0 ). Aan het Caeciliaklooster in Haarlem
werd het zelfde toegestaan door de pastoor van de parochie waarin het
klooster gelegen w a s 1 6 1 ) .
Toch moeten we onder het Officie van de zusters niet altijd de „horae
regulares" verstaan, die de Kanunniken baden of zongen. De zusters
hadden dikwijls tot taak het Officie van Maria als haar getijden te bidden.
Dit blijkt o.m. uit de reeds meergenoemde oorkonde van bisschop Frederik
van Blankenheim. Aan de priesters en clerici droeg hij daarin het
Officie op volgens de regels die in de cathédrale kerk van Utrecht
golden. Voor de zusters en illiterati echter werd dit als een bijzondere
gunst vervangen door een zeker aantal pater nosters of het Officie van de
M1
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H. Maagd Maria, dat zij dagelijks volgens gewoonte zouden bidden 1 6 2 ).
Uit verschillende oorkonden waarin zusters Tertiarissen werd toegestaan
Kanunnikessen te worden, blijkt ook dat zij dikwijls slechts de Mariagetijden moesten bidden en niet het Goddelijk Officie. Zo werd bv. voor
de zusters van „Roma", het convent op de Rapenburch in Leiden, door
bisschop Rudolf van Diepholt geregeld en bepaald dat zij de „Cursus
beate virginis", de getijden van Maria zouden bidden i w ) . Ook blijkt het
uit het verlof aan de zusters van het Caeciliaconvent van Vlaardingen
bij haar overgang naar de Reguliere Kanunnikessen. Aan de rector van
haar convent werd toegestaan zijn Officie te bidden „secundum ordìnarium.... capituli de Syon". De zusters werd dat niet opgedragen,
doch zij moesten voortaan de Getijden van Maria bidden en mochten
dat desnoods in haar moedertaal doen als zij geen Latijn verstonden. Als
de omstandigheden het echter toelieten, was het haar, zoals de andere
moniales, geoorloofd de H. Mis en de canonieke Uren te zingen of te
reciteren naar verkiezing 1 5 4 ). In het klooster van Doetinchem werd het
Officie eveneens gewijzigd, en het bidden van de „horas de S. Cruce
breves" toegestaan met toevoeging van een aantal Onze Vaders en Wees
Gegroeten, terwijl onder de handenarbeid nog het Maria-officie moest
worden gebeden. Deze regeling zou ook hier weer veranderd kunnen worden, wanneer de situatie waarin het klooster verkeerde een aanmerkelijke
verbetering zou hebben ondergaan. Dan zou het Officie gedaan kunnen
worden zoals dat in andere dergelijke kloosters gebruikelijk w a s 1 5 5 ).
De nieuwe Kanunnikessen waren zelfs vrijgesteld van het zingen van
haar Getijden, omdat zij gewoonlijk door handenarbeid in hun onderhoud
moesten blijven voorzien en voor haar het zingen dan wel erg bezwaarlijk
of zelfs onmogelijk zou zijn. Toch zijn verschillende conventen er later
blijkbaar toe overgegaan het Officie te zingen 1 5 0 ). Tevens bleef voor
de zusterkloosters de gelegenheid bestaan het Maria-officie te vervangen
door het Officie der Kerk 1 6 7 ). En in het Kapittel van Sion zien we dan
162

) Oork. dd. H18, zie bijlage.
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ook dat bij de zusters de Getijden van Maria vervangen werden door de
168
„horae r e g u l a r e s " ) .
Of de zusters als Regularissen monialen of conversen zouden zijn hing
af van de maatschappelijke welstand van het klooster. Paus Bonifacius
VIII had in de bulle „Periculoso" voorgeschreven dat de conventen van
169
monialen over voldoende vaste inkomsten dienden te b e s c h i k k e n ) .
Dienovereenkomstig bepaalde bisschop Frederik dat, wanneer de zusters
als monialen wilden leven, het inkomen groot genoeg moest zijn voor het
onderhoud van de zusters die dan de sluier zouden ontvangen en aan de
strenge clausuur onderworpen zouden zijn. Beschikten zij echter niet over
voldoende renten of goederen, waardoor het levensonderhoud gewaarborgd
was, dan konden zij als conversen of als donaten gaan leven. Maar dan
ontvingen zij niet de sluier en waren ook niet gebonden aan de strenge
clausuur. W e l mochten zij haar huis alleen maar met verlof van de overste
160
verlaten ).
Wij zien dan ook bij verschillende conventen dat met deze voorschrif
ten rekening is gehouden. Bij de stichting van het klooster Marienpoel
werd het inkomen geregeld en in overeenstemming daarmee ook het aantal
bewoonsters v a s t g e s t e l d 1 6 1 ) . Bij andere huizen werd bepaald dat slechts
zoveel zusters als moniales mochten worden opgenomen als de economi
sche verhoudingen t o e l i e t e n 1 6 2 ) .
Hoewel de conversen zusters niet vielen onder de strenge clausuur,
werd door de bepaling dat zij haar huis alleen met verlof van de overheid
mochten verlaten, haar leven toch wel zeer sterk gebonden en het contact
met de buitenwereld tot een minimum verminderd. Daar de moniales reeds
tot de strenge clausuur gehouden waren en de andere zusters niet meer
dan nodig was met de haar omringende wereld in aanraking kwamen, kon
het voor velen overbodig of zelfs in strijd met de geest van de Orde
schijnen zich door een extra verplichting de „inclusio" op te leggen. Dat
was althans het argument van velen tegen het invoeren van de inclusio in
het Kapittel van Windesheim 1 6 з ) .
O p grond van het voorgaande mogen wij besluiten dat het streven
van de Tertiarissen naar een volmaakter leven in het contemplatieve
1M
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kloosterleven van de Reguliere Kanunniken en Kanunnikessen zijn bevrediging vond, omdat zij daardoor tot de eigenlijke kloosterstaat toetraden.
Ook het ideaal van de Moderne Devotie, zich helemaal te kunnen wijden
aan de beschouwing en het overwegen van de goddelijke geheimen werd
er sterk door bevorderd en begunstigd, omdat voortaan de lof van God
te zingen een voornaam deel van hun dagtaak uitmaakte. Heel hun leven
werd daarop gericht en geconcentreerd, al heeft misschien de financiële
en economische situatie verschillende conventen belemmerd deze uiteindelijk bedoelde en nagestreefde levenswijze inderdaad te bereiken.
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H O O F D S T U K II.

Het ontstaan van het Generaal Kapittel van de Reguliere
Kanunniken en zijn ontwikkeling tijdens het Utrechts Schisma
(1418—1442).
Het streven van de Tertiarissen van het Utrechtse Kapittel, deed hen
bisschop Frederik van Blankenheim verzoeken, op zijn gezag de Derde
Regel van Franciscus te mogen vervangen door de Regel van Augustinus.
Het verzoek ging uit van de leden van dit Kapittel, maar het moet
ongetwijfeld gezien worden als het werk van een betrekkelijk kleine groep
idealisten. Het merendeel van de Tertiarissen bleef immers in het Utrechts
Kapittel.
Tot de vooruitstrevende groep hoorden vooraanstaande figuren. Haai
voornaamste vertegenwoordiger was de Minister Generaal, Willem Clinkard, die reeds jaren lang het bestuur van het Kapittel van de Tertiarissen
had uitgeoefend 1 ) .
Clinkard, geboortig van Schoonhoven, was al jong naar Deventei
gekomen, waarschijnlijk om daar het onderwijs te volgen, en woonde ei
lange tijd. Hij sloot zich als een van de eersten aan bij de gemeenschap
van Florens Radewijns en legde zich onder diens leiding toe op het devote
leven. Daar zijn vroomheid in het begin wat onevenwichtig was en nog
niet gevormd, hadden zijn plannen voor het leven nog geen vaste vorm
gekregen 2 ). Toch was hij een van de broeders die met Radewijns in
nauwe betrekking stond 3 ), en door hem hoog gewaardeerd werd.
Toen in 1398 het ambt van „secundus" of procurator van het Fratershuis
in Deventer openviel, en Florens bovendien reeds twee van zijn priester:
verloren had, werd Clinkard vooral door Radewijns als de meest geschikte
persoon naar voren geschoven. Om zijn kwaliteiten werd hij voor hel
priesterschap voorgedragen en ook voor het ambt van ,,secundus". De
fraters dienden evenwel goed voor ogen te houden dat het priester-zijn
niet aan het ambt van „secundus" als zodanig verbonden moest worden
4 BBH. 22 (1898) 92; v. H., Kerkl. Hist. Ill, 712; Lelong, 289.
) Chronlcon Windeshemense, с XXII, 61.
3) Dumber, I, 41.
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geacht 4 ). Niet alleen de materiële verzorging verwachtte men dus van
Clinkard, maar ook rekende men er op dat hij in geestelijke zaken leiding
б
en stichting zou geven ). Met grote instemming werd Clinkard als de
meest geschikte candidaat voor het priesterschap en voor de leiding van
6
het fratershuis aanvaard ) . Einde 1398 of in het begin van 1399 werd hij
door bisschop Hubertus, wijbisschop van Utrecht, priester gewijd, althans
vóór de fraters van hun gedwongen verblijf in Amersfoort naar Deventer
terugkeerden τ ).
Van Deventer ging Clinkard echter terug naar Schoonhoven, om daar
de leiding op zich te nemen van de gemeenschap van devoten in den
Hem, die uiteen dreigde te vallen. Om dat te voorkomen had men vanuit
8
Schoonhoven de hulp ingeroepen van de fraters van Deventer ). In welk
jaar Clinkard naar zijn geboortestad is teruggekeerd is niet nauwkeurig
vast te stellen, doch zeker vóór 1407 9 ) . Het is echter niet onwaarschijnlijk
dat het in het jaar 1401 of kort daarna is geweest. In dat jaar immers
werden door de overste van het Deventer fraterhuis, Amilius van Buren,
een groot aantal fraters naar verschillende steden in Holland gezonden
om daar nieuwe stichtingen te beginnen 1 0 ) .
Onder Clinkards leiding kwam het huis in den Hem tot bloei ; het
ondervond de bekwame leiding van een bezielende figuur. De broeders
namen na enkele jaren de Derde Regel van Franciscus aan en traden
toe tot het Tertiariskapittel i 1 ) . Ook daarvan werd aan Clinkard de leiding
opgedragen. Lange tijd was hij Minister Generaal en in deze hoedanigheid
heeft hij aangestuurd op het volgen van de meer strenge, meer het klooster'
leven benaderende levenswijze door de Tertiarissen.
Blijkbaar was hij een meeslepend en enthousiast idealist, maar tevens
een evenwichtig en rustig bestuurder met groot gezag, aan wie de leiding
met vol vertrouwen werd overgedragen. Van hem werd als het ware verwacht, dat hij de leiding had.
Een andere toonaangevende figuur in deze kringen was Pieter Gherrits,
de overste van Hieronimusdal in Delft, doch een veel minder evenwichtig
man. Ook hij had behoord tot de fraters in Deventer en was de tweede
overste van het nieuwe huis in Delft. Door zijn toedoen had men in dit
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frateishuis de Regel van Franciscus ingevoerd 12 ), terwijl het S. Barbaraconvent op zijn aanraden de inclusio had aangenomen 13 ).
Deze twee personen, maar vooral Clinkard, moeten we als de stuwers
zien van de beweging binnen het Utrechtse Kapittel. Zij zullen er ook
veel toe hebben bijgedragen dat het verzoek aan bisschop Frederik van
Blankenheim gedaan werd, de Regel van Augustinus te mogen volgen.
Het antwoord van bisschop Frederik aan het Kapittel dd. H. Juli 1418,
luidde zoals reeds in het voorgaande vermeld is, gunstig, daar de Regel
die de Tertiarissen tot dan toe gevolgd hadden geen beletsel vormde voor
het toetreden tot een andere goedgekeurde Orde. Daarom droeg hij aan
de prior der Utrechtse Kanunniken en die van de Cisterciënsers van IJselstein op, in verband met de aanname van de nieuwe Regel de nodige
stappen te doen.
Slechts enkele dagen nadat de oorkonde van bisschop Frederik was
uitgevaardigd, op „Sint Jacopsdach" (25 Juli), legden Willem Clinkard
en Pieter Gherrits en meerderen van hun conventualen de professie af op
de Regel van Augustinus. De grootse plechtigheid vond plaats in het
convent van S. Hieronimusdal te Delft 1 4 ). En daarmee was een begin
gemaakt om conventen van het Utrechtse Kapittel in Regulierenkloosters
te hervormen.
Bisschop Frederik had in zijn oorkonde in grote lijnen het leven voor
de nieuwe Reguliere Kanunniken getekend en hun levenswijze voorgeschreven. Om de vrede en uniformiteit te bevorderen, waardoor hun
vroomheid werd gesteund en geschraagd, verbond hij hen in een eigen
Kapittel. De kloosters stonden niet apart en geheel op zich zelf, doch
werden samengebonden door een gemeenschappelijk bestuur van de
prioren van de afzonderlijke huizen. De topleiding werd aan een der
prioren opgedragen, die de titel van superior prior kreeg. Onder diens
leiding moesten de prioren van de huizen jaarlijks samenkomen om de
nodige maatregelen te nemen die voor het algemeen belang van het
Kapittel nuttig of nodig zouden zijn.
De bedoeling van bisschop Frederik met deze bestuursorganisatie was
blijkbaar hun idealisme en vroomheid beter in stand te kunnen houden en
te beschermen door de onderlinge band. Ook de visitatie kon daartoe
veel bijdragen.
Alle Tertiarisconventen die in het vervolg nog de Regel van Augustinus
ω
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wilden gaan volgen, mochten daartoe niet overgaan dan met instemming
en medeweten van dit Kapittel 1 6 ).
Gebruikmakend van het bisschoppelijk verlof hadden de conventen in
den Hem bij Schoonhoven en Hieronimusdal in Delft, onder leiding van
hun respectievelijke oversten dus de stap gedaan. Spoedig volgde het
Goudse Gregoriushuis, waar de fraters eertijds de Tertiaris-regel hadden
aangenomen, dat voorbeeld 1 6 ). Het verhuisde echter in H19 naar het
land van Stein, buiten Gouda. Van Jan die Bastert van Beloys, heer van
het land van Stein, had het in dat jaar toestemming gekregen zich daar te
vestigen 1 7 ) .
Deze drie conventen, de Hem, Hieronimusdal en het klooster in Stein,
vormden overeenkomstig het voorschrift van de Utrechtse bisschop het
nieuwe Kapittel. Spoedig trad het Kapittel als zodanig op, zoals blijkt bij
de actie die Pieter Gherrits tegen een van zijn conventualen ondernam.
Gherrits had nl. getracht toen hij zelf met zijn convent tot de Orde der
Reguliere Kanunniken toetrad, ook de zusters van S. Barbara daartoe te
bewegen, echter zonder succes. Tevoren had hij haar er toe gebracht de
inclusio aan te nemen, en daar bleef het nu bij ; verder gingen de zusters
niet. Gherrits was hierover nogal verstoord en hoewel hij haar biechtvader
was, liet hij haar verder in de steek en bekommerde zich niet langer om
de zusters en de verzorging van haar geestelijk leven.
De spirituele leiding van het convent werd nu een tijdlang waargenomen
door de biechtvader van S. Aechten, tot deze in 1420 werd opgevolgd
door „heer Jan Claesz Golst, een broeder van sint Hieronimus, ende was
geprofessijt onder de Derde Regel van sinte Franciscus". Golst had dus
niet, zoals de anderen die Regulieren waren geworden, de professie
afgelegd op de Regel van Augustinus.
Nu was Gherrits er over gebelgd dat Golst toch de leiding van S. Bar
bara had overgenomen. Daarom riep hij hem terug en wenste dat hij
officieel „in teghenwoerdicheit van den oversten prior Heer Willem
Klincart ende van dat hele convent
in presencie ende tuijgen sijn
obediencie soude doen". De confessor van S. Barbara weigerde dat en
verantwoordde zich hiermee „dat hij (toen) beloeft had teghen dat Capittel of reghel der Regulieren niet te doen, mer dat sijn meeninghe niet
geweest en was hem daardeur meer te beswaren dan hij beswaart was,
mer dat hij hem selven noch hielt voer een broeder der derden Regele" 1 8 ) .
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De nieuwe Kanunniken hadden zich dus inderdaad tot een eigen
Kapittel verenigd. De opperste leiding was weer in handen van de ervaren
Clinkard, die ze nog vele jaren zou houden.
Vrij spoedig heeft het nieuwe Kapittel zich uitgebreid, doordat een
vijftal conventen van vrouwelijke Tertiarissen zich aansloot. Dit werd
schriftelijk vastgelegd, althans van de kant der zusters, want deze stelden
bij die gelegenheid een open brief op, waarin zij de onderwerping en
opname in het Kapittel, en de voorwaarden waaronder dit gebeurd was,
19
bekend maakten ).
Het eerste convent was dat van Oudewater geweest, daarna volgde
het Agnesconvent in Delft. Korte tijd na deze beide zusterhuizen werd
ook het Dionisiusklooster in Amsterdam in het Kapittel opgenomen, op
gezag van bisschop Frederik. Waarschijnlijk in 1422 stond hij het convent
2 0
toe een Kanunnikessenklooster te worden ). Het jaar daarop trad het
Goudse S. Margarethaconvent toe. Dat was vooral het werk geweest van
de biechtvader, Theodericus de Aer, en van de mater, Machtelt Cosijns.
Het aannemen van de nieuwe Regel gebeurde met instemming van
Frederik van Blankenheim, en vond onder grootse plechtigheden plaats
op het feest van de Translatio van Augustinus (11 Oct.) in het jaar
1423 21), Zoals gebruikelijk legden ook deze zusters in een open brief
vast dat zij toegetreden waren tot het Kapittel 2 2 ).
Waarschijnlijk in dat zelfde jaar is ook nog S. Marie ter Gouwe, een
ander Gouds convent van vrouwelijke Tertiarissen, in het Kapittel opge
nomen. Wanneer precies S. Marie een Kanunnikessenklooster is gewor
den is echter niet nauwkeurig vast te stellen. Zeker is dat dit gebeurd is
na S. Margaretha. Maar heel veel later is het toch wel niet geweest, want
op de lijsten van kloosters die tot het Kapittel behoorden, volgde S. Marie
altijd direct na S. Margaretha 2 3 ).
Meer conventen van Kanunnikessen sloten zich voorlopig niet aan, even
min nieuwe kloosters van Kanunniken. Wel breidde het Kapittel zich
nog een weinig uit, doordat de Regulieren van de Hem een dochter
stichting begonnen in de parochie van Brandwijck. De grond hiervoor
**) Oork. dd. 1431, Apr. 20. Arch. Hem. Inv. no. 5 ; Afschr. Open brief v. Marfl.
conv. in HS. Gouda. Stichting' en privilegieboek.
™>) Arch. Utr. Bissch, reg. 9, fol. 100 ; ν. Mieris, IV, 653.
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) Walvis, II, 170-171, vooruitlopend op de feiten noemt het al : het Kapittel van
Sion.
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) Afschrift Open brief in HS. Gouda. Stichting- en Privilegieboek.
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zegt dat S. Marie vóór S. Margaretha staat en dus voor of in 1423 is aangesloten.
Daarom noemt hij ook S. Marie het eerste klooster van Reg. Kanunnikessen in Gouda.
Is echter onjuist.
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hadden zij gekregen van graaf Engelbert van Nassau in 1424. Oorspronkelijk was deze stichting bedoeld als een uitwijkplaats voor de Hem,
dat veel van het water te lijden had 2 4 ). Het werd echter spoedig een
zelfstandig klooster, S. Maarten op den Donk, onder een eigen p r i o r 2 5 ) .
De juiste datum waarop het Amsterdamse Maria Magdalenaconvent
in het Kapittel werd opgenomen, is niet meer te achterhalen. Ook dit was
vroeger een huis van vrouwelijke Tertiarissen geweest ; het ging echter
tussen 1422 en 1427 over tot de Orde der Regulieren 2 6 ).
Het Kapittel omvatte in deze jaren dus vier Kanunnikenkloosters en een
vijftal kloosters van Kanunnikëssen. Het had echter nog geen eigen naam
en werd eenvoudig aangegeven met de namen van de eerste drie kloosters:
het „gemeijnen Capittel der Canonicken Regulieren als bij Schoonhoven
ende in Delf ende int Land van Steyn". Z ó althans werd het aangeduid,
toen het in 1425 als zodanig optrad bij het aanvaarden van het Collatiehuis in Gouda.
Een zekere Heer Fiorisse, priester te Gouda gaf toen zijn „huis en
e r v e . . . . inde stadt van der Goude
met alle sijn toebehoren ende met
( zijn ) boecken
den gemeijnen Capittel der Canonicken Regulieren,
als bij Schoonhoven ende in Delft ende int land van S t e y n . . . . behouwelijck eenre conditie alsdat voorgenoemde huijs en erve
sal worden
bewoont, naer raedt des voorgenoemdts Capittel van twe of drie devote
priesters of personen" 2 7 ). In de oorkonde waarmee de prioren van de
Hem, van Delft en van Stein erkenden de schenking te hebben aanvaard,
spreken zij gewoon van „onsen gemenen Capittel". Zij aanvaardden haar
„mit voirwairden
dat ander inboedel dat dair in blijft sel toebehoren
onsen gemenen Capittel
Ende wairdat die voors. renten vercoft
w a r e n . . . . so mogen d i e . . . . heilige geestmeesters die selve renten in onsen
gemene capittel verhalen" 2 8 ) . Bisschop Zweder van Kuilenburg gebruikte
de zelfde aanduiding in zijn oorkonde van 1426 2 9 ) .
N a verloop van enige jaren echter verviel deze benaming en werd het
Kapittel als het Generaal Kapittel der Reguliere Kanunniken betiteld.
Soms werd er dan nog ter verduidelijking aan toegevoegd „zoals er nu in
Holland zijn" of een dergelijke precisering 8 0 ).
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Zoals gezegd was het Kapittel bedoeld om alle vroegere Tertiarissen op
te nemen en voorlopig gebeurde dat ook. Doch een zusterconvent te Zaltbommel, dat ook gebruik gemaakt had van het algemene verlof van 1418,
heeft zich toch niet bij dit Kapittel aangesloten, maar bij dat van Windesheim. Het kreeg daarvoor in 1419 van bisschop Frederik verlof 3 1 ).
Op de verdere ontwikkeling van het Generaal Kapittel is het Utrechtse
schisma dat na de dood van Frederik van Blankenheim (·}· 1423) ontstond van grote invloed geweest. Bij de electie van de nieuwe bisschop,
die enigszins een onregelmatig verloop had, kreeg Rudolf van Diepholt
na veel moeite tenslotte een meerderheid van stemmen, doch zijn verkiezing werd door Rome niet bekrachtigd. Als opvolger van bisschop
Frederik benoemde de H. Stoel uiteindelijk, door tussenkomst van de
Hollandse graaf Philips van Bourgondië, Zweder van Kuilenburg, die
dan ook door het Kapittel van de Utrechtse Kanunniken en de Staten
als bisschop werd erkend. Zweder kon zich echter niet handhaven tegenover Rudolf van Diepholt, die in het Oversticht de macht stevig in handen
had en door overrompeling kans zag ook in Utrecht vaste voet te krijgen.
Zweder moest toen zijn grondgebied verlaten en vond een veilige toevlucht in Holland, waar Philips van Bourgondië, zijn protector, het
bewind voerde.
Ondanks het verlies van de tijdelijke macht bleef Zweder toch voor
het grootste deel van de geestelijkheid en van de bevolking de wettige
bisschop van Utrecht. Niet alleen in de Hollandse en Gelderse landen,
maar ook in het Sticht en Oversticht werd zijn gezag erkend 3 2 ).
Daar de kloosters van het Generaal Kapittel in het graafschap Holland
lagen, werden zij niet verhinderd de betrekkingen met hun wettige bisschop te onderhouden, en zo heeft Zweder zijn invloed op het Kapittel
kunnen uitoefenen. Hij erkende en bevestigde het, zoals het door zijn
voorganger was opgericht, de 8e November 1426 3 3 ) .
Zweder heeft zich echter ook met de afzonderlijke kloosters van het
Kapittel bemoeid. Zo gaf hij zijn goedkeuring voor de oprichting van
het klooster der Regulieren in 's Gravenzande en erkende deze stichting
als een zelfstandig klooster van het Kapittel 34 ). Philips van Bourgondië
had namelijk het Gasthuis in 's Gravenzande met de daarbij behorende
goederen aan de Regulieren van Delft overgedragen, die daar een klooster
mochten inrichten, op voorwaarde dat zij een gastenkwartier ten behoeve
31
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van de armen onderhielden ). De Зе December 1427 bekrachtigde
Zweder deze overdracht.
Of hij zich nog met de toetreding van het Amsterdamse Maria Magdalenaklooster heeft geoccupeerd, is niet meer te achterhalen. Misschien
was dat al toegetreden vóór hij bisschop was.
Wel heeft Zweder ingegrepen toen het Haarlemse Tertiarissenhuis
S. Marie ten Zijl, wilde toetreden tot de Orde der Reguliere Kanunniken.
Hij gaf toen aan de prior van de Regulieren in Delft opdracht de zusters
als moniales in de Orde op te nemen. Zij moesten worden gekleed zoals
de moniales van het Generaal Kapittel en later zou hij daar ook de visitatie
moeten houden 3 6 ).
Het was blijkbaar de bedoeling van Zweder de zusters in het Kapittel
in te lijven. Hieraan hebben de Kanunniken echter niet zo gauw gevolg
gegeven, want in de oorkonde van 1431, waarin alle nonnenkloosters
worden opgesomd die op dat moment tot het Kapittel behoorden, ontbreekt
dit Haarlemse klooster. Het laatste in de rij is het Maria Magdalenaconvent in Amsterdam 3 7 ).
Over het algemeen waren de Kanunniken niet enthousiast over de
incorporatie van nonnenkloosters. Deze huizen hadden in open brieven
bekend gemaakt dat zij tot het Kapittel behoorden. Het Kapittel zelf had
van zijn kant, overeenkomstig de statuten, schriftelijk moeten vastleggen
dat het deze kloosters had opgenomen, maar schoot nogal eens te kort in
het geven van deze waarborg.
Bij de incorporatie verplichtten de zusters zich naar evenredigheid bij
te dragen in de onkosten voor-het algemeen belang van het Kapittel
gemaakt. Van de andere kant zouden de zusters op grond van hun incorporatie een Kanunnik van hun Kapittel als biechtvader krijgen, door het
Kapittel te benoemen 3 8 ).
Deze laatste conditie, de verplichting van het Kapittel tegenover de
zusters, te zorgen voor een goede biechtvader, schijnt nogal eens
bezwaarlijk te zijn geweest. Daar ligt dan vermoedelijk ook de reden
waarom men zo lang de opname van S. Marie ten Zijl heeft uitgesteld.
Al de zusterkloosters, onderhand zes, te voorzien van Kanunniken, die
daar als confessores de geestelijke verzorging op zich zouden nemen, was
te moeilijk. De huizen der Regulieren waren niet groot. Stein begon
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tenminste met een zeer bescheiden aantal kloosterlingen зэ ) en in de
andere conventen was het ledental vermoedelijk evenmin aanzienlijk 40 ).
Bovendien hadden de nieuwe stichtingen door de Hem en Hieronimusdal,
nl. Den Donck en 's Gravenzande ook de nodige personen gevergd.
Daarom voelden de Kanunniken er weinig voor hun krachten nog te
verzwakken, door de geestelijke leiding van de nonnenconventen op zich te
nemen. Dat zij de zorg voor zulk een convent niet aangenaam en gemakke
lijk vonden, en dit werk heel weinig voldoening gaf, laat een vers zien dat
een confessor van S. Margaretha in een der rekeningenboeken naliet 4 1 ).
In 1431 oordeelde het Generaal Kapittel het evenwel nodig, de onder
linge band te hernieuwen. Daarmee werd de nalatigheid ten opzichte van
de zusterkloosters, waarvan de incorporatie niet altijd door het Kapittel
was vastgelegd, hersteld 4 2 ). En tevens wilde men daarmee voorkomen
dat de kloosters zich al te gemakkelijk van het Kapittel zouden kunnen
losmaken, wat met het oog op de activiteit van de Windesheimers 4 S ),
geen denkbeeldig gevaar was voor de zelfstandigheid van het Kapittel.
Zoals vroeger verbonden de kloosters zich opnieuw, en verplichtten
zich tevens dat geen der aangesloten huizen zich aan het Kapittel zou
kunnen onttrekken om tot een andere Orde of tot een ander Kapittel toe
te treden, dan met de algemene instemming van het Generaal Kapittel.
Of het moest zijn dat het Kapittel in zijn geheel daartoe zou besluiten.
Bij deze gelegenheid stelde men ook een nieuwe conditie ten opzichte
van de zusterconventen, die scherp doet uitkomen waar de moeilijkheid
ten aanzien van deze was gelegen, en die de verklaring geeft waarom men
zo lang draalde met het incorporeren van S. Marie ten Zijl. Door deze
nieuwe clausule wilden de Kanunniken hun verplichtingen tegenover de
zusters aanmerkelijk verlichten.
Krachtens de incorporatie zou het Kapittel voortaan niet meer gehouden
zijn aan de verschillende zusterconventen een Kanunnik van het Kapittel
als biechtvader af te staan. Het voldeed aan zijn verplichtingen, wan
neer het zorgde dat daarvoor een vroom en kundig priester werd aan
gewezen. Het oordeel over zijn geschiktheid kwam toe aan de visitatoren
от
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en tegen hun oordeel kon verder niemand meer iets inbrengen 44 ).
Wanneer de Kanunniken zulk een gereserveerde houding aannamen
tegenover Kanunnikessen die reeds lang geïncorporeerd waren, dan is het
heel begrijpelijk dat zij bezwaar maakten nog meer nonnenkloosters te
moeten inlijven. De Regulieren hebben dan ook geprotesteerd bij bisschop
Zweder, toen zij de opdracht ontvingen het Zijlklooster in hun Kapittel
op te nemen. Zweder heeft dit protest niet in zijn volle zwaarte willen
accepteren, maar heeft toch hun bezwaren niet ongegrond gevonden, en
ze in feite toegegeven. Hij beloofde voortaan het Kapittel niet meer op
te dragen of te verzoeken nog zusterkloosters te incorporeren 4 5 ). Daardoor is het Zijlklooster het laatste Kanunnikessenklooster dat in het
Kapittel werd ingelijfd ; de plaats van S. Marie ten Zijl in het Generaal
Kapittel bleef echter nog jarenlang dubieus.
De belofte van bisschop Zweder is van grote betekenis geweest voor
het Generaal Kapittel, want door deze toezegging was de toegang tot
het Kapittel voor andere vrouwenkloosters afgesloten en had het in deze
richting zijn grenzen bereikt.
In hetzelfde jaar dat het Kapittel de onderlinge verhoudingen opnieuw
regelde, trad het schisma dat in Utrecht nog steeds voortduurde, in een
nieuw stadium. Want paus Eugenius die Martinus V was opgevolgd,
erkende Zweder ook als bisschop van Utrecht en riep in 1431 allen op
hem te steunen en de kerkelijke censuren door hem tegen Rudolf en zijn
aanhang uitgesproken, te eerbiedigen. Van de andere kant probeerden
de Utrechtse Kanunniken die Rudolf erkenden, door tussenkomst van
de Paus de vrede te herstellen en zonden 10 Juli 1431 procuratoren naar
Rome om de treurige toestand waarin de Utrechtse Kerk tengevolge van
het schisma verkeerde, uiteen te zetten.
Om de toestand te onderzoeken zond de Paus twee kardinalen die tot
de conclusie kwamen, dat het geschil in Utrecht slechts kon worden
bijgelegd door Zweder te verplaatsen en Rudolf van Diepholt tot bisschop
te benoemen.
De 10e December 1432 viel te Rome de beslissing in deze kwestie door
de benoeming van Zweder tot bisschop van Caesarea i. p. i. Het bisdom
Utrecht was daardoor weer vacant geworden en Rudolf van Diepholt
werd nu tot bisschop van Utrecht benoemd. Het geestelijk en tijdelijk
beheer van het bisdom werd hem opgedragen.
**) Oork. dd. 1431, April 20. Arch. Hem. Inv. no. 5.
« І Vgl. Oork. dd. 1435, Juni 16. v. Walraven v. Meurs. Arch. Kl. Leiden. Inv.
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Zweder, die een dergelijk pauselijk besluit had zien aankomen, wachtte
de beslissing niet af, maar vertrok naar het Concilie van Basel, dat de
Utrechtse kwestie eveneens in onderzoek nam en Zweder als bisschop van
Utrecht bleef handhaven 46 ). Nu deze wending in de zaak was gekomen,
vroeg Rudolf herziening van het proces aan bij het Concilie. Hij kon
daarbij rekenen op de steun van Philips van Bourgondië, die hem als
bisschop erkende sedert zijn benoeming door de Paus, en er in het begin
van 1433 bij het Concilie al op aangedrongen had, geen beslissing te
nemen voordat men beide partijen had gehoord 4 7 ). In September 1433
stierf echter Zweder, nog vóór het Concilie het proces ter herziening van
zijn eerste uitspraak was begonnen.
Thans benoemde paus Eugenius IV nogmaals Rudolf van Diepholt
voor de zetel van Utrecht, om zo verder alle moeilijkheden te voorkomen.
Het bisdom was dus niet vacant en een keuze overbodig ; dit had het
einde van het schisma kunnen zijn. Enige Utrechtse Kanunniken echter
die Zweder tot op het laatste ogenblik waren trouw gebleven, hielden
hun afwijzende houding tegenover Rudolf vol, ook na de dood van
Zweder. Daarom kozen zij in Februari 1434 in Dordrecht een nieuwe
bisschop. Hun keuze viel op Walraven van Meurs, een broer van de
aartsbisschop van Keulen. Van dezen kregen zij de bevestiging van
Walraven als bisschop van Utrecht. Zelfs aan de Paus vroegen zij confirmatie, maar ontvingen die natuurlijk niet. Deze keuze betekende echter
de voortzetting van het schisma in Utrecht.
Walraven van Meurs noemde zich nu electus confirmatus en trad
als zodanig op. Daar hij van de Paus geen bevestiging kreeg, beriep hij
zich op het Concilie van Basel, dat zowel Walraven als Rudolf ontbood.
Beide verschenen daar, doch Rudolf keerde spoedig terug en liet zijn
zaak door procuratoren verdedigen. Het Concilie sprak zijn oordeel uit
ten gunste van Walraven.
Rudolf had echter in Utrecht de grootste partij achter zich, en genoot
nog altijd de steun van de Staten van Neder- en Oversticht. Ook van
Philips van Bourgondië kreeg hij nog meer bijstand tegenover Walraven,
doordat de graaf in Juni 1434 aan zijn ambtenaren schreef, dat zij de
geestelijke jurisdictie van Rudolf moesten erkennen en dienovereenkomstig handelen 4 8 ). En de Staten van het Nedersticht berichtten in
Juli 1434 aan het Concilie dat zij ernstige bezwaren hadden tegen de
M

) Vgl. Poet, Gesch. Utr. Bisschopsverkiezingen, 158-160.
« ) v. Mieris, IV, 1028.
« ) Muller, Refl. 2827.
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benoeming van Walraven en Rudolf als hun bisschop bleven erkennen * ).
Ondanks het feit dat het grootste gedeelte der Utrechtse Kanunniken,
de Staten van het Sticht en graaf Philips het geestelijk gezag van Rudolf
van Diepholt erkenden, bleef een aanzienlijk deel van de geestelijkheid
van Holland en Zeeland en van Gelderland Walraven van Meurs als de
wettige bisschop van Utrecht erkennen. De provisoren en dekens van
bijna geheel Holland en Zeeland en van de Veluwe schreven einde 1434
aan het Concilie dat zij niet accoord gingen met de pauselijke benoeming
van 1432 en Ζweder als hun wettige bisschop waren blijven beschouwen.
Na diens dood was Walraven van Meurs tot zijn opvolger gekozen, en
door de Aartsbisschop van Keulen geconfirmeerd. Dien hadden zij tot
4911
nog toe gehoorzaamd en dien bleven zij gehoorzamen ).
Vóór 1 Juli 1435 sprak het Concilie zich opnieuw uit ten gunste van
Walraven. Daarop stelde de Paus nogmaals Rudolf in het bezit van het
bisdom Utrecht en deed daarvan mededeling aan Philips van Bourgondië,
aan Amoud van Gelder, aan de steden van Overijssel en de Staten van
Utrecht. Hij verzocht hun Rudolf te steunen.
Walraven daarentegen bleef de erkenning van de Hollandse en
Zeeuwse geestelijkheid genieten en vond het gezag van het Concilie van
Basel achter zich. Daarom had hij, voorlopig althans, ondanks de afwijzende houding van het wereldlijk gezag, zelf voldoende autoriteit om
gehoorzaamd te worden.
Ook de Regulieren van het Generaal Kapittel erkenden Walraven,
die zich zeer geoccupeerd heeft met hun belangen. Zijn maatregelen zijn
van grote betekenis geweest voor de verdere ontwikkeling van het Kapittel.
Reeds de 16e Juli 1435, dus kort na de herhaalde erkenning door het
Concilie, bevestigde en bekrachtigde Walraven de oprichtingsbulle van
het Kapittel, zoals zijn voorganger ook gedaan had. Doch hij greep dieper
in de verhoudingen van het Kapittel in, doordat hij een clausule van de
onderlinge overeenkomst van 1431 voor nietig verklaarde. Het betrof de
clausule waarin de verplichting van het Kapittel een kanunnik als confessor aan de zusterkloosters af te staan, was opgeheven.
Deze bepaling was volgens Walraven in strijd met de incorporatie van
de zusterkloosters en de stichtingsoorkonde. Evenmin strookte zij met de
bedoeling die bisschop Frederik van Blankenheim bij de oprichting van
het Kapittel had gehad. Voortaan zouden kanunniken weer het ambt
van confessor moeten vervullen.
Tevens gaf hij aan de prioren en conventen een formeel verbod uit
*») v. Mieris, IV, 1045.
*»a) v. Mieris, IV, 1055.
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het Kapittel te treden, doch herhaalde en hernieuwde tevens de toezegging
door Zweder van Kuilenburg gedaan, het Kapittel niet meer te verzoeken
of op te dragen nog andere zusterkloosters op te nemen.
De betekenis en kracht van de oorspronkelijke oprichtingsoorkonde
herstelde hij, door alle bepalingen in de loop der jaren gemaakt, voor
ongeldig te verklaren zo zij een uitdrukkelijke goedkeuring van een zijner
voorgangers misten. Dit gold zelfs voor de bepalingen die op de algemene
kapittelvergaderingen waren gemaakt 6 0 ).
Om aan zijn beslissingen kracht bij te zetten, droeg hij aan de geestelijkheid op, te zorgen dat hieraan stipt de hand werd gehouden 5 1 ).
Typerend voor het gezag waarmee Walraven werkte.
Enige maanden later greep hij nog dieper in de wetgeving en samenstelling van het Generaal Kapittel in, met een oorkonde, eveneens gericht
aan de geestelijkheid, bijzonder echter aan de Regulieren. Dit stuk werd
namens Walraven officieel voorgelezen op het algemeen kapittel dat in
1436 in ' s-Gravenzande werd gehouden. Uitdrukkelijk werd aan de
Kanunniken geboden, onder bedreiging van kerkelijke maar ook van
geldelijke straffen, zich aan de bepalingen in dit schrijven gegeven te
houden. Die bepalingen moesten beschouwd worden als verklaringen en
aanvullingen op de stichtingsoorkonde 5 2 ).
Opnieuw bekrachtigde Walraven in dit schrijven de oorkonde van
14 Juli 1418, en haar bevestiging door bisschop Zweder van 1426 5 3 ),
en gaf daarna zijn verklaringen en aanvullingen.
Vooreerst confirmeerde hij nog een paar punten waarover de Regulieren
zelf vroeger reeds tot overeenstemming gekomen waren. Het eerste punt
betrof het uittreden uit het Kapittel. Voortaan mochten de prioren en
conventen zich niet bij een ander Kapittel aansluiten, tenzij de monialen
bij hun Kapittel geïncorporeerd, ook weer werden opgenomen in dat
nieuwe Kapittel. Daarmee maakte hij het voorschrift, enige maanden
geleden gegeven, in zo verre weer ongedaan dat het Kapittel in zijn geheel
zich wel zou mogen aansluiten bij een ander Kapittel 5 4 ).
Een ander punt betrof de netelige kwestie van de confessores der
zusterhuizen. Bij de ongeldigverklaring van de clausule over de biechtvaders in de oorkonde van 1431, had Walraven vastgesteld dat de confessoren prioren waren, omdat zij als zodanig in de stichtingsbrief genoemd
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Oork. dd. 1435, Juni 16. Arch. Kl. Leiden. Inv. no. 869a.
Transfix dd. 1435, Sept. 10. Arch. Kl. Leiden. Inv. no. 869a.
Transfix dd. 1436, April 30. Arch. Kl. Leiden. Inv. no. 869b.
Oork. dd. 1435, Oct. 12. Arch. Kl. Leiden. Inv. no. 869b.
Oork. dd. 1435, Juni 16. Arch. Kl. Leiden. Inv. no. 869b.

werden. Nú bepaalde hij dat zij géén prioren waren en daarmee ook niet
gelijkgesteld mochten worden. Dit laatste hield verband met het verrichten
van de sluieroplegging en het afnemen der professie van de zusters. De
confessor was geen prior en kon dus die plechtigheid rechtens niet meer
verrichten. Dit werd nu zo geregeld, dat de confessor een van de prioren
moest uitnodigen. De professie zelf moesten de zusters afleggen in handen
van haar eigen overste, die de titel van priorin kreeg.
Vervolgens gaf hij meer uitvoerige bepalingen van de stichtingsoorkonde over de algemene kapittelvergadering, wie daar moesten komen en
welke taak zij daar hadden. Ook de taak van de superior prior omschreef
hij meer nauwkeurig. De jurisdictiemacht van de verschillende functionarissen gaf hij duidelijk aan en regelde die afdoende.
Van heel veel betekenis voor het Kapittel is de laatste decisie geweest,
die de uitbreiding van het Kapittel betrof. Walraven bevestigde daarin
de belofte van bisschop Zweder, het Generaal Kapittel niet meer te verzoeken of opdracht te geven zusterkloosters te incorporeren. De kwestie
van de zusterkloosters was daarmee echter nog niet ten einde, want het
Kapittel scheen het Haarlemse Zijlklooster nog steeds niet te beschouwen
als in het Kapittel opgenomen. Toen n.l. in 1431 de kloosters zich opnieuw
verbonden, werd het Zijlklooster niet vermeld in de oorkonde die daarvan
werd opgemaakt. Ook op het kapittel van 1436, waar het schrijven van
Walraven werd voorgelezen, was het niet vertegenwoordigd, daar het
onder de deelnemers, in het transfix opgesomd, niet worden vermeld.
Het Amsterdamse Maria Magdalenaklooster wordt evenmin vernoemd,
maar dit convent was sinds 1431 zeker geïncorporeerd 65 ) ; het was toen
het laatste.
Walraven was echter van mening dat S. Marie ten Zijl wel bij het
Kapittel behoorde. Want bij de uitdrukkelijke herhaling in 1437 van zijn
belofte, het Kapittel een verdere uitbreiding te besparen, somde hij alle
zusterkloosters op die deel uitmaakten van het Kapittel, en telde daar met
heel veel nadruk ook het Haarlemse kloosters bij, „necnon et monialibus de
Zijl in opido de Hairlem 5 Θ ). Zo was deze kwestie eindelijk definitief
geregeld, en was S. Marie ten Zijl het laatste Kanunnikessenconvent dat
in het Kapittel werd opgenomen.
En Walraven hield zich aan zijn belofte. Het convent van vrouwelijke
Tertiarissen in Beverwijk, Hennon geheten, kreeg het volgende jaar
wel zijn toestemming een Kanunnikessenklooster te worden. De opdracht
echter om het in de Orde en in het Kapittel op te nemen gaf hij niet aan
» ) Transfix dd. 1436, April 30. Arch. Kl. Leiden. Inv. no. 869b.
и
) Oork. dd. 1437, Juli 28. BBH. 16 (1891) Cart. Zijlkl. 44.
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een der prioren van het Generaal Kapittel, maar aan de prior van S. Marie
in Sion dat eveneens in Beverwijk gelegen was en behoorde tot de congregatie van Windesheim 5 7 ),
Sindsdien heeft het Generaal Kapittel zijn voorrecht eertijds door Zweder
verleend behouden, en toen zich later weer moeilijkheden voordeden, heeft
het zich daarop beroepen. Het Kapittel had nu ten aanzien van de zusterkloosters zijn grootste uitbreiding bereikt. Dit was nog niet het geval met
de Kanunnikenkloosters ; daarvan werden er nog twee opgenomen.
Het eerste volgde de incorporatie van de broeders Tertiarissen van
Heiloo in 1438. Zij onderwierpen zich aan de leiding van het Generaal
Kapittel en aanvaardden de gewone voorwaarde, dat zij zich aan de
statuten en gebruiken van het Kapittel zouden houden. De Regulieren die
naar hun convent werden gezonden om hen in het leven van de Kanunniken in te leiden, zouden zij als hun broeders ontvangen 6 8 ). Het was
de laatste maal dat een Tertiarishuis in het Kapittel werd opgenomen.
Het klooster van het H. Graf in Amemuiden is nadien nog bij het
Kapittel ingelijfd, maar dat was geen Tertiarisconvent, doch een nieuwe
stichting, nu ondernomen door de Regulieren van Stein. Kort na de
opname van Heiloo werd deze stichting begonnen. In September 1438
kreeg de prior van Stein van Gilles, Heer van Amemuiden, het huis
Mortiere ten geschenke om daar een klooster te beginnen 6 9 ). De ligging
van dit huis was niet bepaald gunstig ; het werd zozeer door het water
bedreigd dat het beter zou zijn het te verplaatsen. Daarom kreeg men
verlof van Philips van Bourgondië om, als het nodig mocht zijn het huis
af te breken en op een veiliger plaats te herbouwen. De brief waarin
Philips die toestemming gaf, is gedateerd 2. Jan. 1439 en zegt van het
convent dat het pas „nyelinx gefondeert" w a s e o ) .
Onderwijl begon de erkenning van Walravens jurisdictie af te nemen.
Philips van Bourgondië had vanaf 1432 partij gekozen voor Rudolf van
Diepholt en herhaaldelijk zijn ambtenaren aangemaand Rudolf als bisschop
te erkennen en dienovereenkomstig te handelen. Ook zijn onderdanen
en speciaal de geestelijkheid had hij op verzoek van de Paus meermalen
aangespoord en met strafdreiging proberen te dwingen Rudolfs jurisdictie
te erkennen. De geestelijkheid in Holland en Zeeland volhardde echter
in haar weigering en bleef Walraven trouw. Toch begonnen diens invloed
57
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v. H., Kerkel. Hlst. IV, 92.
v. H., Kerkel. Hist. IV, 138.
BBH. 8 (1879) 80.
Оогк. dd. 1439, Jan. 2. Gedr. Navorscher, 18 (1868) 82.

en gezag, dat geruggesteund werd door het Baseier Concilie, dank zij
Philips' herhaalde aanmaningen te verminderen. En nog veel meer namen
ze at, toen paus Eugenius IV in 1438 een nieuw Concilie samenriep te
Ferrara-Florence. Velen gingen toen van Basel naar Ferrara, waardoor
de autoriteit van het Baseier Concilie sterk verminderde. Daarmee verloor
ook Walraven zijn ruggesteun.
De kentering in de houding tegenover hem trachtte hij natuurlijk te
voorkomen. Over de Kanunniken van het Generaal Kapittel poogde hij
zijn gezag te handhaven door bij het Concilie in Basel ten gunste van
het Kapittel een grote activiteit te ontplooien.
Toen over het bezit en beheer der goederen van het klooster in
's Gravenzande ongerustheid was ontstaan, werd de kwestie te Basel
voorgelegd. De gevolmachtigde legaat, Ludovicus van Aquilea, droeg
einde Maart 1439 de officiaal van Utrecht, de deken van Naaldwijk, op
een onderzoek in te stellen. Ruim een maand later, begin Mei, ontving
Walraven rechtstreeks van het Concilie een zelfde opdracht. Hij kweet
zich daarvan met bekwame spoed, en gaf zijn beslissing vóór de officiaal.
Beider beoordelingen weken echter niet van elkaar a f 6 1 ) .
In dat zelfde jaar gaf Philips weer een bevelschrift uit om Rudolf van
Diepholt te gehoorzamen. En door dit mandement scheen de stemming
voor goed te zullen omslaan 6 2 ).
Ook het Generaal Kapittel stond op het punt een nieuwe koers te
kiezen. Walraven wilde dat in elk geval voorkomen en trachtte zijn
invloed te behouden. Daarom liet hij de inrichting van het Kapittel goedkeuren en bekrachtigen door het gezag van het Concilie te Basel. Hij
legde de oorkonde van Frederik van Blankenheim met de goedkeuring van
Zweder van Kuilenburg en ook zijn eigen aanvullingen en interpretaties
daarop, aan het Concilie voor. Dit approbeerde Februari 1441 alles, ook
de aanvullingen van Walraven, die in hun geheel werden opgenomen in
de bulle waarmee het zijn oordeel, goedkeuring en bevestiging aan het
Generaal Kapittel ter kennis bracht 6 3 ).
Walraven probeerde onderwijl nog de kracht van Philips' mandementen te ontzenuwen en zijn gezag te redden. Hij schreef brieven waarin
hij beweerde dat de bevelschriften om het gezag van Rudolf van Diepholt
te erkennen, tegen de wil van de graaf waren uitgevaardigd 64 ). En
) Oork. dd. 1439, Maart 27 ; Mei 2 ; Aug. 2 ; Aug. 6. АгсЬ. Kl. Bethanie. Inv. no. 5.
) К. Burman, Utr. Jaarboeken I, 520 ; Limburg-Brouwers, 61 ; Gouthoeven, D'oude
Chronyke, 462.
M
) Oork. dd. 1441. Febr. 11. Arch. Kl. Leiden. Inv. no. 870.
<l4
) Limburg-Brouwers, 65.
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inderdaad boekte hij daar nog succes mee. Het gevolg van zijn activiteit
was nieuwe verwarring, zodat de graaf nog eens duidelijk de zaken uiteen
zette en ten strengste beval Rudolf te gehoorzamen.
Walraven had zijn gezag in de Bourgondische landen verspeeld. En
zijn werken voor het Generaal Kapittel heeft hem niet meer mogen baten.
Het Kapittel ging overstag en erkende het gezag van Rudolf van Diepholt als bisschop van Utrecht. Nu vroeg het aan hem de goedkeuring
zijner instellingen.
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H O O F D S T U K III.

Het Generaal Kapittel ten tijde van Rudolf van Diepholt
(1442-1462).
Nu de Regulieren eenmaal Walraven van Meurs waren afgevallen en
Rudolf van Diepholt als wettige bisschop erkenden, achtten zij zich niet
meer verantwoord te blijven leven volgens de statuten, zoals die door
de Elect waren gewijzigd. Ook het gezag van het Baseier Concilie kon
hen daarin niet meer geruststellen. Dat was immers, sinds de Paus een
nieuw Concilie had samengeroepen, hoe langer hoe meer verlopen. Het
Kapittel zag zich dus genoodzaakt opnieuw goedkeuring en bevestiging
te vragen. En zo verzochten zij bisschop Rudolf hun Kapittel en zijn
statuten te approberen en te bekrachtigen 1 ) .
De oorkonde, waarin die erkenning werd verleend, is door de Utrechtse
bisschop op de laatste dag van het jaar 1442 uitgevaardigd. Hij greep
daarin terug op de stichtingsbrief van het Kapittel, zoals die in 1418 door
bisschop Frederik van Blankenheim was opgesteld. In deze stichtings
oorkonde echter kwamen meerdere onduidelijke passages voor en ver
schillende punten erin waren voor uiteenlopende verklaringen vatbaar ;
bovendien was ook het geheel minder geschikt geworden om in de huidige
omstandigheden nog te voldoen. Dit alles was voor Rudolf reden deze
oorkonde te herroepen ; ook alle verklaringen en interpretaties die er op
gegeven waren vervielen. Daarbij maakte hij een schampere verwijzing
naar Zweder, Walraven en het Baseier Concilie. Overigens negeerde hij
Zweder zowel als Walraven volkomen ; geen van beiden werd zelfs
vernoemd.
De oorspronkelijke stichting, het kapittelverband, wilde Rudolf echter
handhaven en hernieuwen. Daarom keurde hij het Kapittel van de Regu
liere Kanunniken en Kanunnikessen, zoals dat op het ogenblik bestond,
goed en verbond hen opnieuw tot een eigen Kapittel. Hij bevestigde dat
met zijn bisschoppelijk gezag.
Voorts gaf' hij hun nieuwe bepalingen en voorschriften over hun levensi) Oork. dd. 1442, Dec. 31. Arch. Hem. Inv. по. 3.
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wijze en de inrichting van het Kapittel. Hij volgde daarbij de oorkonde
van Frederik van Blankenheim op de voet en nam er veel ongewijzigd
uit over. Verschillende punten echter die deze aan de Regulieren overgelaten had om zelf te regelen liet hij weg, andere handhaafde hij door
de bestaande toestand te bevestigen, zoals bv. ten aanzien van de kledij
of het koorgebed. Waar het nodig was, of een bepaling geen zin meer
had, bleef deze eenvoudig achterwege, bv. de bepaling dat de Tertiarissen
die niet tot de Orde der Regulieren wilden overgaan, als leden van de
Derde Orde deel bleven uitmaken van het convent.
Andere bepalingen werden aangevuld, bv. door in zekere gevallen, waar
verlof van het Generaal Kapittel nodig was, ook de superior prior de
macht toe te kennen zulk een verlof te verlenen.
Over de algemene kapittelvergaderingen gaf Rudolf meer voorschriften
dan Frederik van Blankenheim, die daaromtrent zeer beknopt was geweest.
Nu werd echter de vorm uitvoeriger omschreven en tevens het gezag
waarmee deze algemene vergadering was bekleed, nauwkeuriger bepaald.
Toch waren vele, zo niet de meeste, aanvullende en toegevoegde bepalingen waarmee Rudolf de oorspronkelijke stichtingsbrief completeerde,
eigenlijk niet nieuw meer voor het Generaal Kapittel ; want ofschoon
Rudolf met een zekere minachting de bepalingen en verduidelijkingen van
de Elect voor vervallen en zonder rechtskracht verklaard had, nam hij
in feite vele van diens maatregelen in de nieuwe oorkonde op. Grote
stukken werden zelfs letterlijk overgenomen. Het slot van Rudolfs oorkonde is bv. woordelijk hetzelfde als dat van het schrijven van Walraven
van 28 Juli 1437. Een alinea tevoren beloofde Rudolf dat hij voortaan
het Kapittel niet meer in moeilijkheden zou brengen door het te verzoeken
of op te dragen nog nieuwe conventen van zusters op te nemen. Dit
recht had het Kapittel al lang genoten ; bisschop Zweder had het indertijd
al toegezegd en door Walraven was die belofte in 1435 en 1437 herhaald
en bekrachtigd 2 ). Rudolf maakte daar echter geheel geen melding van.
Wel nam hij voor een groot deel de tekst van de Elect over om zijn
edele gevoelens ten aanzien van de zusters uit te drukken en het voorrecht
te omschrijven.
Ook in de voorgaande stukken, waar de tekst van Rudolfs schrijven
afwijkt van de fundatiebrief van bisschop Frederik, heeft hij meermalen
eenvoudig een bepaling door Walraven gemaakt, ingelast. Soms heeft
hij diens voorschriften ook wel weer gewijzigd of beter uitgewerkt, bv.
over de wijze waarop de algemene kapittelvergaderingen gehouden
2
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) Zie boven, blz. 45, 47.

moesten worden, of de benoemingen van visitatoren, of de bepalingen
over de biechtvaders van de zusters.
Rudolf liet het echter voorkomen alsof dit allemaal nieuwe en oor
spronkelijke voorschriften waren. In ieder geval ontkende hij door die
houding aan te nemen, dat de bepalingen van Walraven rechtskracht
hadden bezeten, maar tevens was zijn handelwijze het bewijs dat het
goede maatregelen waren geweest.
De enige regelingen die in deze oorkonde werkelijk nieuw waren lieten
echter klaarblijkelijk lacunes bestaan. Immers de bepaling hoe de algemene
kapittelvergadering moest worden gehouden, was geen definitieve rege
ling, en evenmin die voor de keuze van de superior prior.
Op het kapittel van 1443 werd er ongetwijfeld gehandeld over dit
schrijven van bisschop Rudolf 3 ). Wat het resultaat van deze besprekingen
geweest is weten we niet ; tot belangrijke beslissingen kwam men echter
niet. Mogelijkerwijs heeft men toen juist de lacunes in de bepalingen van
Rudolf over het houden van het kapittel ontdekt, of de dreigende gevolgen
daarvan voorzien of zelfs al ondervonden.
Het jaar daarop echter bepaalden de Kanunniken wel hun houding
tegenover de nieuwe „Littera fundationis". De onvolledigheid van de
regeling der kapittelvergadering werd afdoende opgelost.
Bisschop Rudolf had de wetgevende macht van deze algemene ver
gadering teruggebracht op een aantal definitoren en de superior prior.
De definitoren moesten jaarlijks worden gekozen en zouden moeten
optreden als de gevolmachtigden van de aanwezige patres capitulares.
Hoe groot hun aantal moest zijn, door wie en hoe deze personen gekozen
moesten worden, had hij echter niet bepaald. En dat kon moeilijkheden
geven. Deze vage bepaling, die aanleiding tot eindeloze discussies en
talloze wrijvingen had kunnen worden, werd echter definitief omschreven
op het algemeen kapittel van 1444 4 ).
3
) Dit schrijven van Rudolf van Dlepholt is bekend als „Littera fundationis van
het Kapittel van Sion". In de H S . -waarin het in afschrift is bewaard gebleven, wordt
het gewoonlijk ook met de naam „Littera fundationis" aangegeven. Deze titel is slechts
ten dele juist, en brengt eigenlijk te veel eer aan het -werk van Rudolf van Diepholt.
Hij gaf aanleiding tot de onjuiste opvatting dat het Kapittel van Sion werd opgericht
in 1442. Vgl. ν . Η. Hist. Episc. Foed. 415. De nadere aanduiding „van het Kapittel
van Sion" is een toevoeging die op de feiten vooruit loopt, en een onjuiste indruk
geeft van de ontwikkeling van het Generaal Kapittel.
Het begin van de „Littera fundationis" is gedr. bij Walvis, II, 128 ; v. H. Hist.
Episc. I, 194 ; v. R. Hist. Bisd. Utr. II, 323 ; v. H. Kerkel. Hist. II, 262.
De naam van „het Kapittel van Sion" houdt verband met zijn inrichting ; het is
niet een door het gebruik langzamerhand gevormde naam, zoals Acquoy veronderstelt.
Acquoy. II. 37. ad 3.
*) Oork. dd. 1444, Mei 4. Arch. Hem. Inv. no. 6 ; ook voor hetgeen volgt.
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Daar werd bepaald, dat voortaan zes definitoren zouden worden
gekozen, waaraan de superior prior als zevende man werd toegevoegd. Ook
de wijze van kiezen omschreef men nauwkeurig. Op een zeer merkwaardige wijze van getrapte verkiezing werden uit elke groep op het
kapittel aanwezig, twee personen aangewezen : twee prioren, twee rectoren en twee vertegenwoordigers van de Kanunnikenconventen.
Tevens werden toen verschillende bepalingen over de visitatoren en
vooral over de confessoren der zusterkloosters, door de bisschop opgesteld,
aanvaard.
Het uitvaardigen van de fundatiebrief door de Utrechtse bisschop werd
van zulk een betekenis geacht, dat de Regulieren elkaar plechtig beloofden
zich te zullen houden aan de voorschriften van deze brief en aan de nadere
uitwerking en interpretaties van enkele clausules daarin vervat. Dit acht'
ten de Kanunniken nodig, omdat er sinds de vorige overeenkomst die
zij met elkaar gesloten hadden, — bedoeld werd die van 1431 — nog
enige kloosters in het Kapittel waren opgenomen.
In de oorkonde, die hiervan werd opgesteld, legden zij de hernieuwing
vast van de onderlinge band en van de wederkerige belofte, dat geen der
aangesloten kloosters zich aan het kapittelverband en de daarmee gepaard
gaande onderwerping zou onttrekken. Enkele beslissingen werden daaraan nog toegevoegd. De eerste daarvan luidde, dat geen enkel convent
of persoon zou trachten op een of andere wijze voorrechten te verkrijgen
of te benutten tegen of ten nadele van het Generaal Kapittel, tenzij het
Kapittel daartoe verlof gegeven had.
De tweede beslissing behelsde het aanvaarden van de stichtingsbrief
van bisschop Rudolf, met de daarbij behorende aanvullingen.
Ter bevestiging van deze overeenkomst werd het stuk door alle conventen van het Kapittel bezegeld 6 ). Zij werden vertegenwoordigd door
de prioren en rectoren die met naam en toenaam werden genoemd. De
volgende kloosters sloten de 4e Mei 1444 genoemde overeenkomst: het
klooster van de H.Maria van de berg Sion bij Delft 0 ), waar op dat
moment de superior prior zetelde ; het klooster van de H. Michael in den
Hem bij Schoonhoven ; het S. Gregoriusklooster of Emaus in het land
van Stein ; S. Maarten op den Donck ; S. Maria Magdalena te 's Graven*) In de HS. waarin deze oork. in afschrift voorkomt, staat zij gewoonlijk aangegeven als „Littera" of „Acta colligationis". Bekend als zodanig van het Kapittel van
Sion. Gedr. Walvis, II. 128.
0
) Het Delftse klooster Hieronimusdal was in 1433 verhuisd en had zich bulten de
stad gevestigd onder de naam S. Maria in Monte Sion. Vgl. Martens, Inv. no. 59, fol.
40; Lindeborn, II, 107, 108; Drossaers, Inv. Hieronymusdal. Reg. 20; v. R. Outh.
Delft, 188-189.
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zande ; S. Willibrord in Heiloo en het klooster van het H. Graf te Amemuiden. Al deze kloosters waren conventen van Kanunniken 7 ). De
geïncorporeerde Kanunnikessenkloosters waren : St. Marienpoel bij
Leiden 8 ) ; S. Agnes in Delft ; S. Dionisius in Amsterdam ; S. Margaretha
in Gouda ; S. Marie ter Gouwe eveneens in Gouda ; S. Maria Magdalena
in Amsterdam en S. Marie ten Zijl in Haarlem.
Meer kloosters zijn er bij het Kapittel ook niet aangesloten geweest; het
Kapittel had zijn uiteindelijke omvang bereikt. De innerlijke vorm ervan,
de onderlinge verhouding der kloosters was echter nog niet definitief en
zou nog een laatste wijziging ondergaan.
Het ambt van superior prior werd in 1444 uitgeoefend door de prior
van Sion 9 ). Het was evenwel nog niet vast verbonden aan het priorschap
van dit klooster Sion en daarom is het nog niet verantwoord ten aanzien
van die tijd reeds te spreken van het Kapittel van Sion, of daarmee vanaf
dat moment mee te beginnen. Kort tevoren immers was superior prior
de prior van Stein, die in 1442 dat ambt al meerdere jaren had bekleed 1 0 ).
Vóór hem had de prior van de Hem die functie uitgeoefend. Willem
Clinkard, die het eerst als zodanig gekozen werd, was vermoedelijk
zonder onderbreking, tot zeker 1435 superior geweest 1 1 ). Blijkbaar was
het hoofdbestuur van het Kapittel tot nog toe dus niet uitsluitend voorbehouden aan de prior van Sion.
In de „Littera fundationis" van 1442 werd ook een regeling getroffen
voor de verkiezing van de superior prior, die aanmerkelijk afweek van
de oorspronkelijke. De keuze moest voortaan gebeuren door het convent
van de superior, samen met de afgevaardigden van het Kapittel. In 1444
was superior de prior van Sion, ofschoon men zou verwachten dat het
de prior van Stein zou zijn. Dus ondanks de bepaling van de „Littera
fundationis" was de prior van Sion tot superior gekozen. Of misschien
zou men ook kunnen of moeten veronderstellen : overeenkomstig de
bepaling. Dan zou de nieuwe superior gekozen zijn door het convent van
Stein, samen met de afgevaardigden van het Kapittel, en de keuze gevallen
7

) In oork. dd. 1435, Oct. 12, wordt Clinkard als superior van het Kapittel prior
van S. Joh. in Pathmos genoemd. Het is niet meer te achterhalen, welk huls dat is
geweest. Mogelijk een uitwijkplaats tijdens de onrustige tijden. Het werd niet als zelf'
standig klooster in het Kapittel opgenomen.
8
) In 1428 waren de Kanunnikessen van Oudewater o.a. wegens het schisma naar
Lelden gevlucht, waar zij in staat gesteld werden Marienpoel te betrekken. Vgl.
Oork. dd. 1428, 1429 ; v. R. Outh. Rljnl. 434, 438.
e
) Oork. dd. 1444, Mei 4. Walvis, II. 128.
10
) Oork. dd. 1442, Dec. 31. Arch. Hem. Inv. no. 3.
" ) ν. R. Outh. Delft, 187-188; Oork. dd. 1435, Oct. 12. Arch. Kl. Leiden. Inv.
no. 869b.
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zijn op de prior van Sion. Die werd daardoor geen prior van Stein, maar
bleef in Sion en werd tevens superior prior.
Op grond van de wijze van kiezen zoals die door de „Littera fundationis"
was voorgeschreven, zou men kunnen veronderstellen dat de prior van
één bepaald klooster altijd superior zou zijn. In feite is dat ook het geval
geweest, maar volgens de opvatting van de Regulieren zelf was dat nog
niet zo vanzelfsprekend. De definitieve regeling daarvan volgde pas een
twintigtal jaren later.
De Regulieren van het Generaal Kapittel verzochten in 1451 aan de
pauselijke gezant Nicolaas van Cusa, hun dezelfde pauselijke privileges
en gunsten toe te staan als het Kapittel van Windesheim bezat 1 2 ), hetgeen ook gebeurde. De legaat had, blijkens de opdrachten die hij aan
verschillende leden van het Kapittel gaf, een hoge dunk van deze
Regulieren. Hij verleende hun die pauselijke voorrechten door te verklaren, dat de bulle van paus Martinus V, aan het Kapittel van Windesheim gericht, ook op het Generaal Kapittel van toepassing was. Hiertoe
vaardigde hij een oorkonde uit op 20 September 1451 waarin hij de bulle
van Martinus V volledig opnam 1 3 ). In dezelfde oorkonde schreef hij
echter, dat in de pauselijke bulle verschillende passages voorkwamen,
die met de gewoonten van het Generaal Kapittel in feite of schijnbaar
niet overeenstemden. Daarom dienden deze nader verklaard te worden.
Het eerste punt dat een verklaring nodig had, was de wijze waarop
het algemeen kapittel moest worden gehouden. De bulle van paus
Martinus schreef voor dat elk jaar de kapittelvergadering op de wijze der
Karthuizers moest gehouden worden in het klooster van de H. Maagd te
Windesheim. In dat kapittel zou de prior van genoemd klooster voorzitten, tenzij om ernstige redenen eenstemmig bepaald werd de superioriteit en de plaats van het algemeen kapittel met zijn privilegies naar een
ander klooster van het zelfde Kapittel te verplaatsen 1 4 ). Daardoor was
het ambt van superior gebonden aan het prioraat van Windesheim.
De nadere verklaring die Nicolaas van Cusa hierover aan de Regulieren van het Generaal Kapittel gaf, luidde dat zij voortaan het algemeen
kapittel jaarlijks moesten houden in een bepaald klooster van hun
Kapittel. Met meerderheid van stemmen moest dat klooster door alle capitulares worden gekozen en daartoe vastelijk (stabiliter) worden aangewezen. Aan de prior van dat huis zou dan volgens de bulle van
ω

) Oork. dd. 1451, Sept. 20. HS. 70 Η 76. K.B. Haag.
Het eerste gedeelte tot de insertie en slotalinea gedr. NAKG. 9 (1838) 281-282. Zie
deze brief ook voor hetgeen volgt.
13
) Gedr. Mlraeus, III, 444 -447. Voor inhoud v. d. bulle zie : Acquoy, II, 70-73.
M
) Oork. dd. 1451, Sept. 20. HS. K.B. Haag. 70 Η 76.
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Martinus V het voorzitterschap van het kapittel toekomen. Daarmee werd
óók in het Generaal Kapittel dus het ambt van superior prior verbonden
aan het ambt van prior van een bepaald klooster.
Hoe de Kanunniken over deze ingrijpende verandering in de onderlinge
verhoudingen dachten, is moeilijk na te gaan. Men krijgt echter de indruk
dat zij hierover niet onverdeeld enthousiast waren. Zij schijnen huiverig
geweest te zijn zich aan deze bepaling te onderwerpen. Immers op het
kapittel van 1451 of 1452 wezen zij ondanks de opdracht van de legaat
geen klooster aan, waar voortaan het kapittel zou worden gehouden.
Nicolaas van Cusa toonde zich over deze min of meer afwijzende houding
niet verstoord. Wellicht oordeelde hij het raadzamer de gemoederen eerst
te laten bedaren, en pas aan het einde van de brief van 3 Mei 1452 1 5 ) ,
waarin hij de Kanunniken verschillende geestelijke gunsten schonk, kwam
hij daar nog even op terug. Hij stelde vast dat zij op het laatst gehouden
kapittel nog geen klooster hadden aangewezen, zoals hij hun had opgedragen. Daarom bepaalde hij nu eenvoudig dat zij dat konden uitstellen
tot het eerste algemeen kapittel ná de dood of het aftreden van de huidige
superior prior.
Tenslotte hebben zij niet zolang gewacht. Dit kunnen we met enige
zekerheid Uit diverse gegevens afleiden. Immers Willem Obrecht die in
1451 als prior van Sion optrad en in 1475 nog in die zelfde hoedanigheid
voorkwam 1 β ), was vermoedelijk in 1451 ook reeds superior prior, daar hij
met zijn convent op de eerste plaats genoemd werd in de brieven die
Nicolaas van Cusa aan het Kapittel schreef. Welnu, deze superior was
in 1475 nog in leven, terwijl reeds in 1462 het klooster Sion in de nieuwe
constituties van het Generaal Kapittel als hoofdklooster van het Kapittel
werd aangegeven 1 7 ). Watmeer dit precies bepaald is, valt niet nauwkeurig
op te maken ; vermoedelijk enige jaren voor het samenstellen van de con
stituties, rond 1460. Daarbij viel de keuze op het Klooster Sion, omdat
daar de in functie zijnde superior prior zetelde.
Vanaf die tijd kan men dus spreken van het Kapittel van Sion. Het
duurde evenwel nog enige tijd voor de Kanunniken zelf deze naam officieel
voerden 1 8 ).
De zo ingrijpend gewijzigde verhouding van de kloosters van het
Kapittel werd vermoedelijk de aanleiding tot het samenstellen van het
„Liber Constitutionum".
15

) Brief dd. 1452, Mei 3 HS. K.B. Haag. 70 H 76.
) Brief dd. H52, Mei 3. HS. K.B. Haag. 70 H 76; AAU. 31 (1906) 140.
1T
) Liber Constitutionum fol. 1. HS. G. U. В. Amsterdam, II, 609a.
18
) In het zegel van het Kapittel werden de woorden „de syon prope delf" pas
ingevoegd in 1471. Acta : 1471.
M
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HOOFDSTUK IV.

Het „Liber Constitutionum" van 1462.
1. D E CONSTITUTIES V A N D E KANUNNIKEN.
De constituties van het Kapittel, ons bewaard gebleven in het „Liber
Constitutionum", dat in HS. berust in de bibliotheek van de Universiteit
van Amsterdam 1 ), werden samengesteld door een commissie, die daartoe
van het kapittel opdracht ontvangen had. Op het kapittel van 1462, dat
de 20e September werd gehouden, werden zij na een grondig en wel
overwogen onderzoek door de patres capitulares aanvaard 2 ). Overeen
komstig de voorschriften betreffende de bekrachtiging van constitutionele
bepalingen, in de constituties zelf gegeven, werden zij op de kapittel
vergaderingen van 1463 en 1464 geapprobeerd en geconfirmeerd 3 ).
De aanleiding waarom men tot het opstellen van deze constituties is
overgegaan, is waarschijnlijk, zoals in het voorgaande hoofdstuk werd
gezegd, de gewijzigde verhouding van de kloosters ten gevolge van de
privilegebrief van paus Martinus IV, welke privilegebrief door Nicolaas
van Cusa ook voor het Generaal Kapittel van kracht was verklaard.
Het is niet zeker of het Generaal Kapittel tevoren al constituties had
bezeten waarin de machtsverhoudingen, de functies, de werkwijze van de
verschillende bestuursinstanties en het gehele dagelijkse leven van de
Kanunniken zo nauwkeurig waren omschreven als dat in de constituties
van 1462 gebeurde. Wel waren er statuten, waarin verschillende zaken
werden geregeld zoals bv. de verhouding van de mannen- en vrouwen
kloosters. Dit blijkt uit de kapittelbrief van 1431, waarin naar een dergelijk
statuut wordt verwezen 4 ). Ook Walraven van Meurs schijnt op zulke
1
)
Syon
2
)
3
)
*)

58

HS. G. U. В. Amsterdam. II, 609a. „Liber Constitutionum capituli generalis in
confirmatarum anno 1462".
Lib. Const. Dist. 3, cap. 15.
Acta: 1463, 1464.
Oork. dd. 1431, April 20. Arch. Hem. Inv. no. 5.

statuten te zinspelen in zijn oorkonde van Mei 1435 5 ) , en in de Acta
Capituli van 1450 wordt verwezen naar een bepaald voorschrift, waarin
een wijziging werd aangebracht β ).
Of wij onder deze statuten of bepalingen nu een geheel van voorschrif
ten en regels moeten verstaan, waardoor het volledige leven van de
Kanunniken en Kanunnikessen geordend werd, zoals dit door de consti
tuties gebeurde, of dat het alleen maar losse bepalingen van de verschillende kapittelvergaderingen waren, is niet duidelijk. Ook uit de werkwijze
die de samenstellers volgden kunnen wij daarover niets met zekerheid
besluiten, doch wel wordt min of meer de indruk gewekt dat de Regulieren
tevoren geen uitgewerkte statuten hadden 7 ).
Zoals in het laatste capittel van het „Liber Constitutionum" wordt
gezegd, werd het boek samengesteld uit oude en nieuwe bepalingen, enige
andere losse decreten en uit de voorschriften van andere religieuzen 8 ).
Het is dus geen volledig oorspronkelijk werk, maar wel werd alles tot een
nieuw geheel verwerkt overeenkomstig de behoefte van hun eigen
Kapittel.
Het was reeds bekend dat de Kanunniken van het Generaal Kapittel
grote delen van hun constituties ontleend hadden aan die van de Con
gregatie van Windesheim. Sommigen baseerden daarop hun mening dat
het Kapittel van Sion ontstaan zou zijn uit 't Kapittel van Windesheim 9 ).
Acquoy echter wees op de grote verschillen die de constituties van beide
Kapittels vertonen en verwierp het feit van de overeenstemming dan ook
terecht als een voldoende bewijs voor het voortkomen van het Kapittel
van Sion uit de Windesheimer Congregatie 1 0 ).
Inderdaad vertonen de constituties van beide Kapittels grote overeen
komst. Het was immers voor de hand liggend dat men te rade ging bij
de Kanunniken van Windesheim, die in hun oorsprong ook teruggingen
op de Moderne Devotie, en met wie de Regulieren dus een zekere geeste
lijke verwantschap hadden. Ook de steeds grotere invloed die Windesheim
op de kloostertucht gekregen had, heeft hiertoe wellicht bijgedragen, zij
het slechts indirect.
Wanneer men beide constituties naast elkaar legt, blijken grote stukken
e

) Oork. dd. 1435, Juni 16. Arch. Kl. Leiden. Inv. no. 869a.
*) Acta : 1450.
T
) „Librum autem hunc constitutionum ex veteribus nevisque ас alijs quibusdam
extravagantlbus et aliorum religlosorum instituas.... collectum". Lib. Const. Dist.
3, с. 15.
8
) Zie voorgaande noot.
») Moll, II-2. 215.
10
) Acquoy, II, 39.
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letterlijk hetzelfde te zijnH). De constituties van Windesheim hebben
duidelijk tot voorbeeld gediend en zijn voor zover dienstig overgenomen.
Een eerste onderscheid, dat al dadelijk opvalt betreft de indeling : de
constituties van Sion worden nl. verdeeld in drie „distincties", de Windesheimse in vier „partes", onderverdeeld respectievelijk in „capitula" en
„capita" ; doch dat maakt geen ernstig verschil. Het vierde pars van het
Windesheimer Statutenboek bevat de bepalingen voor de conversen ; de
constituties van Sion wijden hieraan slechts een capittel, aan het slot van
de derde distinctie. De verdere indelingen van de constituties lopen vrijwel
parallel. Het eerste deel is in beide gewijd aan de algemene bestuursverhoudingen, en zelfs tot in de opschriften en de volgorde der verschil
lende capitula van Sion kan men duidelijk de structuur van de Windes
heimer constituties terugkennen. Wel zijn de constituties van Sion in haar
eerste distinctie veel beknopter; het aantal hoofdstukjes is veel minder
en hier zijn de afwijkingen nog het grootst. Opvallender is de overeen
komst van de beide volgende delen. Behalve dat er enige capita zijn
uitgevallen 1 2 ) , is de tekst op de voet gevolgd. D e imitatie bleef hier niet
enkel beperkt tot de schematische indeling, doch de tekst zelf werd nage
volgd. Hele capita werden eenvoudig overgenomen, zij het met wijzigingen
en toevoegingen, waardoor de maatregelen meer aangepast werden aan
de toestanden zoals die in het Generaal Kapittel golden 1 3 ). Soms werd
ook wel de volgorde van bepalingen gewijzigd 1 4 ), waardoor gewoonlijk
een meer logisch geheel werd verkregen ; op een andere plaats werd met
een enkele goed gebouwde zin beknopt en toch duidelijk een regeling
11
) Voor de vergelijking van de constituties van Windesheim, is gebruik gemaakt
van de uitgave van 1553, te Utrecht verschenen. Wl] menen, ondanks het feit dat het
hier een uitgave betreft die een honderdtal jaren na het samenstellen van de constituties
van het Generaal Kapittel het licht zag, toch verantwoord te zijn, daar bij deze uitgave
In de margo staat aangegeven welke bepalingen sinds 1508 gewijzigd of toegevoegd
zijn. Het is mij niet gelukt een uitgave van 1508, of een van de oudere HS. waarnaar
de editie van 1508 werd verzorgd, te raadplegen. Acquoy dateerde de tekst van de
uitgave van 1508 op grond van de geschreven tekst in 1502. Maar volgens hem zou
men die redactie ook mogen dateren in 1402, omdat in pars I.e. 1. zulks wordt gedaan
en uit de hem bekende HS. van deze constituties de oorspronkelijke tekst niet meer te
herstellen is. Met de uitgave van 1553 benaderen we dan toch wel voldoende de
redactie, die de constituties van Windesheim hadden in de tijd dat het „Liber Constitutionum" werd samengesteld. Acquoy, I, 93, n. 1 ; 206 n. 3.
12
) bv. van Pars 3, с 16 t/m 20; 16, de restrictione privilegiorum ; 17, constitutio
Urbani quinti ; 18, de commissaríjs sanctimoniallum ; 19, de rectorlbus sanctimonlalium

en soci)s eorum, 20, de pastoribus et curatis.

) bv. Dist. 3, с. 10. — Pars 3, с. 9, de ieiunijs ; Dist. 3, с. 11. — Pars 3, с. 10,
de collatione ; Dist. 2, с. 9. — Pars 2, с. 10, de hebdomadaríjs.
14
) bv. Dist. 3, с. 4. — Pars 3, с. 5, de capitulo culparum ; Dist. 3, с. 12. — Pars
3, с. 11, de dormitorio; Dist. 2, с. 3. — Pars 2, с. 3.
13
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getroffen, die in de Windesheimer constituties met een zekere breedvoerigheid was behandeld i 6 ).
W e kunnen dan ook vaststellen dat de samenstellers van het „Libei
Constitutionum" van het Generaal Kapittel toch niet alles voetstoots van
de Windesheimers hebben overgenomen. Zij hebben aan de tekst
geschaafd en die gekneed naar hun eigen inzicht, hem aangepast aan
de toestanden zoals die in hun eigen Kapittel golden. De kleine
verschillen en talloze nuanceringen die er dan ook bestaan, en de vele
toevoegingen zijn dikwijls aangebracht, omdat men een kapittelbepaling
of een ander voorschrift daarin heeft verwerkt 16 ).
Bovendien heeft men getracht scherp te formuleren en beknopt te zijn
en tevens de nodige zorg besteed aan de litteraire vorm. Zo werd gepoogd
de eigen bepalingen in duidelijke en degelijke taal weer te geven.
De overeenkomst tussen de constituties van beide Kapittels is dus wel
is waar in de beide laatste gedeelten van het ,,Liber Constitutionum"
zeer opvallend, maar deze gedeelten zijn toch ook weer voldoende genuanceerd om te kunnen vaststellen, dat er van slaafse navolging geen sprake
is. Het Generaal Kapittel heeft aan zijn constituties zo veel mogelijk een
eigen cachet willen geven.
Het onderscheid treedt veel sterker op de voorgrond in de eerste
distinctie, waarin de machtsverhoudingen en de bestuursvorm van het
Kapittel geregeld worden. Dat is vooral te verklaren uit de verschillende
wijze waarop beide Kapittels tenslotte een zelfde bestuursvorm hebben
gekregen.
Toen het Generaal Kapittel door toepassing van het pauselijk privilege,
in 1451 ontvangen 1 7 ), op dezelfde wijze werd georganiseerd als het
Kapittel van Windesheim, heeft het immers niet eenvoudig de bestuursvorm overgenomen. Men heeft getracht het £igen karakter zoveel mogelijk
te handhaven en de nieuwe van boven af opgelegde wijze van bestuur
zo goed mogelijk te laten aansluiten aan de bestuursvorm die het Generaal
Kapittel vanaf het begin gehad had. In de afwijkingen die het „Liber
Constitutionum" bij vergelijking met de Windesheimer constituties vertoont, stoten wij telkens weer op oude, en op enkele nieuwe bepalingen,
waarnaar verwezen wordt in het slot van dat boek.
Zelfs gaan er oude statuten schuil onder de ongewijzigd overgenomen
tekst. Voor het formuleren van een reeds bestaande bepaling, die men
15

) Dist. 2, c. 4. — Pars 2, с 5, de bepalingen over de novicen en de niet-capitulares.
) Lib. Const. Dist. 2, с. 1, Ь . de prior mag iemand niet langer dan een maand
gastvrijheid verlenen, tenzij met verlof van het convent. Vgl. Acta : 1450.
" ) Oork. dd. 1451, Sept. 20. HS. K.B. Haag, 70 H 76.
le
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wilde handhaven heeft men eenvoudig de formulering van de Windesheimers, die daar een beantwoordde, overgenomen. Een voorbeeld van
een oud voorschrift, schuilgaande onder de Windesheimer tekst, is dat
het algemene kapittel „jaarlijks op de derde Zondag na Pasen" gehouden
1θ
moest worden in het domus superior in Sion ) . Het was een bepaling,
al vanaf de oprichting van het Kapittel van kracht, dat het algemeen
19
kapittel elk jaar gehouden moest worden ) . Ook de nadere precisering
„op de derde Zondag na Pasen" is waarschijnlijk een oud voorschrift.
Want Walraven van Meurs had in October van het jaar 1435, toen hij
zijn aanvullende verklaringen van de stichtingsoorkonde van het Kapittel
uitvaardigde, voorgeschreven dat de kapittelvergadering voortaan op een
20
„bepaalde dag" gehouden moest worden ). Die ,.bepaalde dag" is
sindsdien vermoedelijk de derde Zondag na Pasen geweest. Immers het
kapittel van 1436, waarop deze oorkonde van Walraven officieel werd
afgekondigd, werd gehouden in de derde week na Pasen ; 's Maandags
21
na de derde Zondag werd de oorkonde aan het kapittel voorgelezen ).
Een ander algemeen kapittel waarvan wij de juiste datum kennen is dat
van 1444. De kapittelbrief die toen werd uitgevaardigd, is gedateerd 4 Mei
1444 ; dat is eveneens Maandag na de derde Zondag na P a s e n 2 2 ) . Wij
kunnen dus terecht veronderstellen dat het algemeen kapittel al sinds
lang op die dag gesteld was.
Ofschoon men in het eerste deel van het „Liber Constitutionum" stuk
ken aantreft die overeenstemmen met de Windesheimer Constituties, zijn
de verschillen toch zo groot, dat de aard en de inrichting van het Generaal
Kapittel geheel anders blijken te zijn dan van het Windesheimer Kapittel.
Veel meer dan dit het geval was in de Windesheimer Congregatie, heeft
men hier een gedecentraliseerde bestuursvorm gehandhaafd.
In het Kapittel van Windeçheim was de algemene bestuursmacht door
de bulle van paus Bonifacius IX dd. 16. Mei 1395 geheel in handen
gelegd van de prior van Windesheim, die samen met een aantal definitoren
de wetgevende en besturende macht uitoefende 23 ). Deze vorm van
bestuur, ontleend aan de Karthuizers, werd opnieuw door de bulle van
paus Martinus V in 1420 bekrachtigd. De prior van Windesheim, die
ambtshalve superior van het Kapittel was, nam dus een zeer centrale
le
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positie in, en door de beperking van de wetgevende en besturende macht
tot zijn persoon en het definitorium, kreeg het ambt van superior van het
Kapittel in zekere mate een monarchaal karakter. Heel de macht werd
eigenlijk in hem gecentraliseerd, temeer daar hij in het aanwijzen van
de definitoren zijn invloed ook nog enigermate kon laten gelden.
Het Generaal Kapittel van Sion daarentegen bleef meer de aard
behouden van een vereniging van gelijkberechtigden, waarvan de leiding
aan een der leden werd opgedragen. Dit komt reeds tot uitdrukking in
de eerste zin van het „Liber Constitutionum", waar gesproken wordt van
„het generaal kapittel van onze huizen" 2 4 ).
Daarom ook zijn degenen die tot de kapittelvergadering worden opgeroepen niet enkel de prioren van de Kanunniken, maar ook de rectoren
van de zusterkloosters en de vertegenwoordigers van de mannenkloosters,
die hun prioren vergezellen, zoals in de oorspronkelijke stichtingsoorkonde
van het Kapittel al was voorgeschreven 26 ). Aan deze regeling van bisschop Frederik van Blankenheïm is in de verschillende oorkonden, die
het Kapittel tot grondslag moesten dienen, nooit getornd 2 Θ ) ; zelfs niet
toen de legaat Nicolaas van Cusa de privilegebrief van paus Martinus
aan het Kapittel van Windesheim, ook voor het Generaal Kapittel van
toepassing verklaarde. Integendeel, in zijn nadere verklaring van de
pauselijke bulle zette hij juist uiteen dat het jaarlijkse kapittel door deze
zelfde personen gehouden moest worden. De bepaling van de pauselijke
brief dat het kapittel in Windesheim „ad instar fratrum Carthusiensium"
gehouden moest worden, waardoor alleen de prioren van de Kanunniken
als „patres capitulares" werden aangeduid, verklaarde de Cusa in die zin,
dat in het Generaal Kapittel de jaarlijkse algemene vergadering gevormd
moest worden door. de prioren, de rectoren en de afgevaardigden van de
mannenkloosters 2 T ).
Nog veel sterker blijkt deze gedecentraliseerde, of beter democratische,
bestuursvorm van het Kapittel uit een handeling, die aan de reis naar de
kapittelvergadering moest voorafgaan. De prioren waren geen autonoom
handelende personen, maar veeleer de gevolmachtigden van hun convent,
en zij traden samen met hun socij op als de vertegenwoordigers van hun
klooster. Hetzelfde gold van de rectoren van de Kanunnikessen. Daarom
moesten de prioren en rectoren alvorens naar het kapittel te vertrekken
M
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de zaken die de Orde. het Kapittel of het klooster betroffen, met de leden
van him convent bespreken. De verschillende kwesties, die men oordeelde
aan het algemeen kapittel te moeten voorleggen, moesten dan op schrift
worden gesteld. Bij de opening van de algemene vergadering overhandigde
de prior of rector deze stukken aan de voorzitter i.e. de superior prior,
die ze dan aan de aanwezigen moest laten voorlezen, of ze persoonlijk
voorlas 2 8 ).
Oorspronkelijk berustte bij deze algemene vergadering van prioren,
rectoren en vertegenwoordigers van de conventen, volgens de regeling
door bisschop Frederik van Blankenheim getroffen, de wetgevende macht
van het Kapittel 2 9 ). Bisschop Rudolf van Diepholt had deze macht toe
vertrouwd aan de superior prior tezamen met een college van definitoren 3 0 ). Tengevolge van deze maatregel ontstond er wel een zekere
overeenkomst met de gecentraliseerde macht zoals die bestond in het
Kapittel van Windesheim. Doch toen men in 1444 in het Generaal Kapittel
vaststelde hoe het definitorium samengesteld en gekozen moest worden,
is men een heel eigen weg gegaan, waarbij wel een zekere gelijkenis valt
waar te nemen met de kiesmethode van de Windesheimers, doch overigens
zoveel verschil te constateren is, dat het resultaat volkomen anders werd
en het karakter van beide definitoria geheel uiteenliep 8 1 ). Ook hierin
komt het meer democratische karakter van het Generaal Kapittel naar
voren.
In Windesheim ging men aldus te werk : eerst wees men vier electores
aan waarvan een werd aangeduid door de prior van Windesheim. De
andere drie electores werden aangewezen door drie prioren, die elk jaar
afwisselden in de volgorde waarin de verschillende kloosters in het Kapittel
waren opgenomen. Vervolgens kozen deze vier electores de leden van
het nieuwe definitorium, waartoe de prior van Windesheim steeds toe
behoorde. Aldus werd een college van twaalf man aangewezen 3 2 ).
De regeling die men in het Generaal Kapittel van Sion getroffen had,
was veel ingewikkelder daar men zoveel mogelijk het karakter van een
evenredige vertegenwoordiging aan het definitorium wilde geven. Het
definitorium bestond hier uit zeven man en evenals in het Kapittel van
Windesheim had de superior prior daar steeds zitting in. Van de overige
zes definitoren moesten er twee prior zijn, twee rector van een Kanunni28
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kessenklooster en twee afgevaardigde van de Kanunnikenconventen.
Voor de keuze van deze zes definitoren ging men eveneens te werk
volgens een getrapte verkiezing. Eerst werden er drie nominatores aangewezen. De wijze waarop dit moest geschieden werd in 1444 nog niet
vastgesteld; in de constituties van 1462 staat echter aangegeven dat het
moest gebeuren door het lot. Deze nominatores zouden als het ware de
drie groeperingen van het kapittel vertegenwoordigen, en daarom moest
er een prior onder zijn, een rector en een vertegenwoordiger van een
mannenklooster. Deze drie nominators wezen dan drie electores aan, doch
zó dat elk een kiezer benoemde uit een andere groep dan waartoe hij zelf
behoorde. De prior benoemde een confessor tot elector, de rector een van
de afgevaardigden van de conventen, en de afgevaardigde een van de
prioren. In het kiescollege werd dus ook weer de vertegenwoordiging van
de drie groepen streng gehandhaafd.
Elke elector koos dan op zijn beurt twee definitoren, en evenals bij de
voorgaande keuze moesten de gekozenen weer tot een andere groep
behoren dan de kiezer. De prior koos twee confessoren tot definitor, de
confessor twee afgevaardigden en de afgevaardigde twee prioren 3 3 ).
Op deze zeer ingewikkelde manier werd dus voorkomen dat een
bepaalde groep ook maar enigermate de overhand zou krijgen in het
definitorencollege of dat dit al te eenzijdig werd georiënteerd. Bovendien
werd een te grote invloed van de afzonderlijke huizen ondervangen door
de bepaling, dat de prior en de afgevaardigde van eenzelfde convent niet
gelijktijdig in het definitorium zitting mochten hebben. Alleen aan het
convent van de superior werd dit om het andere jaar toegestaan 34 ).
Voorts was het evenals in het Kapittel van Windesheim regel, dat het
definitorium elk jaar aftrad en men geen twee jaar achtereen definitor
kon zijn 3 5 ).
In het „Liber Constitutionum" is deze zelfde kieswijze onveranderd
opgenomen 36 ), waardoor de drang de invloed van de kapittelvergadering
te handhaven wordt geaccentueerd. Het sterk gecentraliseerd bestuur van
Windesheim heeft men uitdrukkelijk geweerd.
Ondanks het feit dat Rudolf van Diepholt de wetgevende macht teruggebracht had tot het definitorium, en dit college gemachtigd had de genomen besluiten met zijn bisschoppelijk gezag te confinneren 3 7 ), bleef men
м
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toch het algemeen kapittel in zijn geheel — en niet het definitorium —
beschouwen als de verantwoordelijke instantie. Immers hoewel de definitoren met volledige macht bekleed waren om na grondig overleg de voor
gelegde kwesties te beslissen, konden zij dit niet, wanneer het een invoeren
of afschaffen van een constitutionele bepaling betrof. Bij het nemen van
dergelijke beslissingen moest het volledige kapittel geraadpleegd worden.
De betreffende kwestie werd dan eerst nauwkeurig besproken door het
definitorium en daarna voorgelegd aan het voltallig kapittel dat zijn oor
deel er over moest uitspreken. Voor het aanvaarden van een dergelijk
voorstel of ontwerp was het nodig dat drie-vierde van de patres capitulares
er een gunstig oordeel over uitsprak. En bovendien moest datzelfde voor
schrift drie jaar achtereen door het kapittel onveranderd worden aanvaard.
Alleen wanneer een voorstel op deze wijze behandeld, aangenomen en
bekrachtigd werd, kon een constitutionele bepaling ingevoerd, gewijzigd
of afgeschaft worden. Uiteindelijk berustte de wetgevende macht in het
Generaal Kapittel dus toch bij de algemene kapittelvergadering, en niet
in de handen van een sterk gecentraliseerd bestuur. Het definitorium
moet men dan ook veel meer zien als een bestuurscollege, als een orgaan
van het Kapittel, dat aan de algemene vergadering verantwoording ver
schuldigd is.
Voor de regeling van zaken die zich in de loop van het jaar zouden
voordoen, diende het z.g. capitulum privatum, dat gevormd werd door de
superior prior en de definitoren van het laatst gehouden capitulum gene
rale, waaraan de afgevaardigde van het klooster Sion nog werd toege
voegd 3 8 ). Dit capitulum privatum vormde eigenlijk het dagelijks bestuur
van het Kapittel en bezat dan ook volledige bevoegdheid de voorkomende
zaken te regelen en op te lossen. Het moest evenwel over de getroffen
beslissingen rekenschap afleggen aan het eerstvolgende algemeen
kapittel з ). Ook hier dus weer het voltallig kapittel dat verantwoordelijk
wordt geacht voor het bestuur van het Kapittel.
De Regulieren van het Generaal Kapittel van Sion zijn dus ondanks de
meer gecentraliseerde vorm van bestuur, die hun door de oorkonde van
Rudolf van Diepholt en later in nog sterker mate door de privilegebrief
van paus Martinus V werd opgelegd, opzettelijk en bewust blijven vast
houden aan de democratische instelling die hun Kapittel in het begin had
gekregen.
Dit alles vormde een sterke tegenstelling tot de Windesheimse regeling,
want daar blijkt niets over de verantwoordelijkheid van het definitorium
"") Lib. Const. Dist. 1, с. 4.
»β) Lib. Const. Dist. 1. с. 4.
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tegenover de algemene vergadering 4 0 ) . Wel is er sprake van dat besluiten
van het capitulum privatum op het volgende algemeen kapittel door het
definitorium konden worden vernietigd, doch dat hoorde min of meer tot
de uitzonderingen. Het capitulum privatum was ook hier het dagelijks
bestuur, en werd gevormd door de superior prior tezamen met drie prioren
die op het algemeen kapittel door het definitorium werden benoemd. Ook
dit capitulum had volledige bevoegdheid, en zijn beslissingen en besluiten
werden op het volgende kapittel erkend en bekrachtigd. Het was echter
geen verantwoording schuldig aan de kapittelvergadering, zelfs niet aan
het definitorium, dat evenwel zoals reeds is gezegd de genomen besluiten
kon vernietigen 4 1 ).
Minder belangrijke punten kon de prior van Windesheim persoonlijk
afhandelen ,,auctoritate capituli generalis", op gezag van het algemeen
kapittel. Toch was hij niet verplicht daarover naderhand verantwoording
af te leggen aan het volledig kapittel, doch alleen aan het definitorium 4 2 ) .
Het gecentraliseerde bestuur had hier de volledige verantwoordelijkheid.
Hoewel in beide Kapittels de bestuursvorm een zekere overeenkomst
vertoonde, was de aard van dat bestuur dus geheel anders. Het Generaal
Kapittel handhaafde veel meer dan het Kapittel van Windesheim een
democratisch karakter door de medezeggingschap van de algemene
kapittelvergadering in het samenstellen van het Kapittelbestuur, dat in
zekere mate de evenredige vertegenwoordiging van het Kapittel vormde.
Vervolgens door de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het bestuur
van het Kapittel te laten berusten bij de algemene vergadering. Zo bleef
het idee van een vereniging van meerdere zelfstandige en gelijkberechtigde
kloosters onder een eigen gemeenschappelijk bestuur, waarvan de leiding
bij een van hun prioren berustte, hier nog een zekere realiteit bezitten.
De wijze waarop de opperleiding van het Kapittel gekozen werd, heeft
in de loop der jaren menige verandering ondergaan. Deze keuze werd
in het begin gedaan door de prioren en rectoren 4 3 ). Na het aanvaarden
van het pauselijk privilege, waardoor de prior van Sion ambtshalve
superior van het Kapittel werd, werd de keuze toch niet uitsluitend over
gelaten aan het convent van S i o n 4 4 ) : het Kapittel als zodanig bleef zich
daarin laten gelden, al was het dan in een zeer bescheiden mate.
De verkiezing van de superior prior, zoals die in Windesheim overeen'
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komstig de pauselijke brieven plaats vond, gebeurde door de leden van
dat convent, in tegenwoordigheid van vier prioren. Deze vier prioren
stemden zelf niet mee, doch fungeerden uitsluitend als de officiële getuigen
van de geldige verkiezing en als de vertegenwoordigers van het Kapittel,
die de keuze bekrachtigden, zoals de keuze van een andere prior door
slechts twee van zulke officiële getuigen werd geconfirmeerd 4e ).
In het Generaal Kapittel van Sion daarentegen traden de visitatoren
van het convent op als de aangewezen getuigen bij een eventuele priorskeuze. Bij de verkiezing van de superior prior evenwel waren niet de
visitatoren van Sion de officiële getuigen, doch de prioren van de twee
oudste Kanunnikenconventen van het Kapittel i.e. de prior van de Hem
bij Schoonhoven en de prior van Stein. Wanneer zij dat jaar echter als
visitator van Sion aangewezen waren, dan moesten in hun plaats de
prioren van de twee volgende huizen komen. Behalve de prioren van de
Hem en Stein werd ook de definitor die rector van het oudste der betref'
fende zusterkloosters was, voor de keuze van de superior prior opgeroepen.
Deze drie personen kozen dan tezamen met de leden van het convent de
nieuwe superior prior. De confirmatie van de keuze vond dan verder
plaats door de beide prioren op de zelfde wijze als dat gebruikelijk was
bij een andere priorskeuze 46 ).
Deze regeling ging terug op de „Littera fundationis" van Rudolf van
Diepholt 47 ), waarin hij bepaalde dat de superior van het Kapittel voortaan
gekozen zou worden door gedeputeerden van het Kapittel tezamen met
de leden van het „domus superior". Het kiesrecht van het Kapittel werd
door hem nog wel enigermate gesauveerd, maar de betekenis en de invloed
ervan werden danig beknot.
Zoals gezegd was oorspronkelijk de superior prior gekozen door de
prioren en de rectoren van de zusterkloosters, die toen ook als prioren
werden beschouwd 4 8 ). Toen Walraven van Meurs in 1435 evenwel verklaarde dat de rectoren géén prioren waren en met dezen ook niet gelijkgesteld mochten worden, was het consequent dat hij ook hun stemrecht
bij de verkiezing van de superior prior voor vervallen verklaarde. Hij
beperkte het kiesrecht ten aanzien van de superior van het Kapittel dan
ook tot de eigenlijke prioren, die echter overleg moesten plegen met de
andere leden van het algemeen kapittel, i.e. de rectoren en afgevaardigden
van de conventen 4 9 ).
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Rudolf van Diepholt heeft deze kieswijze niet willen handhaven en
schreef de hierboven vermelde manier voor, waardoor de medezegging'
schap van het eigenlijke Kapittel in de benoeming van zijn superior nog
meer werd beperkt dan al door Walraven van Meurs was gedaan.
Al was het dan op een zeer bescheiden wijze, het Kapittel bleef toch
nog enigermate zijn oorspronkelijk kiesrecht uitoefenen. Het werd niet
zonder meer aan een bepaald convent overgelaten de superior van het
gehele Kapittel te benoemen 6 0 ).
De voorschriften voor het benoemen van de visitatoren stemden in de
constituties van beide Kapittels vrijwel overeen. In het Kapittel van
Windesheim was de benoeming van de visitatoren in 1395 door de bulle
van paus Bonifacius IX opgedragen aan de definitoren, en deze regeling
werd in de constituties opgenomen.
In het Generaal Kapittel van Sion heeft ook de benoeming van de
visitatoren haar veranderingen ondergaan. Bisschop Frederik van Blankenheim had in zijn stichtingsbrief deze benoeming opgedragen aan het
jaarlijks te houden kapittel, en bepaalde bovendien dat het voor die functie
een van de prioren moest benoemen. Volgens de betekenis die hij aan
deze titel gaf, kon ook een confessor van een zusterklooster daartoe
worden aangewezen 5i ).
Walraven van Meurs handhaafde de benoeming door het Kapittel 6 2 ),
maar bisschop Rudolf van Diepholt schreef in 1442 voor, dat zij voortaan
zou gebeuren door de superior prior, tijdens het kapittel, in overleg met
zijn definitoren 6 з ). Over de wijze van benoemen werd in de reeds meer
genoemde kapittelbrief van 1444 niets vastgesteld, doch wel een bepaling
gegeven omtrent de personen die als visitator moesten worden
benoemd 5 4 ). Dit komt verderop nog ter sprake.
Daar Nicolaas van Cusa in zijn toegevoegde verklaringen van de
pauselijke privilegebrief geen verdere bijzonderheden gaf over de benoe
ming van de visitatoren en het voorschrift van bisschop Rudolf vrijwel
overeenstemde met de bepalingen die hieromtrent in de bulle van paus
Martinus V voorkwamen, mogen wij veronderstellen dat de visitatoren
benoemd bleven worden op de wijze door bisschop Rudolf voor
geschreven 6 S ). De regeling die men in de constituties definitief vastlegde,
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werd geheel in overeenstemming gebracht met de pauselijke bulle en zo
geschiedde de benoeming van visitatoren niet alleen in overleg met de
definitoren, maar door het definitorium, zoals dat ook in Windesheim
6β
gebeurde ) .
Aanmerkelijk week echter het „über Constitutionum" af van de constituties van Windesheim, waar het betrof de te benoemen personen, en
in een bepaald opzicht tevens de volmachten die zij bij het uitoefenen van
hun functie genoten. De Windesheimse constituties schreven voor, dat er
niet teveel verschillende personen tot visitator moesten worden benoemd,
echter ook niet altijd de zelfde. In de regel benoemde men er twee visitatoren, die dit ambt waarschijnlijk gedurende meerdere jaren uitoefenden.
In de tijd van twee jaar moesten zij in alle huizen van het Kapittel
visitatie houden en waren daarbij voorzien van aanzienlijke volmachten
voor het aanbrengen van wijzigingen en verbeteringen, het uitvaardigen
van voorschriften en bepalingen of het afschaffen daarvan.
Ook de visitatoren van het Generaal Kapittel bezaten deze volmachten,
doch hier waren het niet twee willekeurige kanunniken door het definitorium aangewezen. Het Kapittel had ook hiervoor zijn eigen regeling.
Telkens twee prioren moesten worden benoemd tot visitator van een
bepaald convent, en voor de verschillende zusterkloosters ook telkens
twee prioren én een rector of een prior en een rector 5 7 ). Het was echter
geen bezwaar dat bepaalde visitatoren voor meerdere conventen tegelijk
werden aangewezen, hetgeen dan ook meermalen gebeurde 6 8 ). Bovendien moest men het zó regelen dat telkens een van de visitatoren twee
opeenvolgende jaren eenzelfde convent kwam visiteren. Er moest echter
voor gewaakt worden en zo mogelijk voorkomen, dat de prior van het
gevisiteerde convent hetzelfde jaar als visitator optrad in het convent van
de visitatoren. Werd bv. Sion gevisiteerd door de prioren van de Hem en
Amemuiden, dan kon de prior van Sion niet benoemd worden tot visitator
van deze beide conventen 6 e ).
Zoals gezegd kwamen de volmachten van de visitatoren in beide
Kapittels vrijwel overeen, maar op één punt vooral was er een merkwaardig verschil, nl. waar het betrof het afzetten van een prior. De visitatoren
"·) Lib. Const. Dist 1, с. 2.
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in delft :
"
58
) Zie voorgaande noot.
59
) Lib. Const. Dist. 1, с. 2.
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van de Congregatie van Windesheim konden een prior, wanneer hij
bepaalde fouten bedreven had of wegens zekere eigenschappen niet
geschikt was voor zijn ambt, afzetten. Uitvoerig werd in de constituties
opgesomd in welke gevallen dit kon geschieden. Deed zich nu zulk een
geval voor, dan oordeelden de visitatoren of het onderhavige delict zo
ernstig was dat tot afzetting moest worden overgegaan. Daarvan stelden
zij dan de prior superior of het definitorium in kennis, die dan op grond
van de ontvangen beoordeling, aan de visitatoren een schriftelijke vol'
macht deden toekomen om tot het ontslag van de prior over te gaan e 0 ).
Zij bezaten in deze dus een directe en algemene volmacht.
Een geheel andere gedragslijn volgden de visitatoren van het Generaal
Kapittel. In de constituties werd nl. uitdrukkelijk bepaald, dat de visitatoren een prior niet konden afzetten, tenzij daartoe een speciale opdracht
van het kapittel was ontvangen. Bezaten de visitatoren een dergelijke
,,commissio specialis", dan moesten zij onderzoeken of de prior in kwestie
zulke ernstige fouten bezat of zich zozeer te buiten was gegaan, dat zijn
afzetting vereist werd. Daarbij hadden zij rekening te houden met de
stemming waarmee het convent een eventueel ontslag van zijn prior zou
ontvangen, hoewel bij de eindbeslissing de redenen die het ontslag nodig
maakten, toch meer gewicht in de schaal behoorden te leggen dan de
stemming in het convent. Tevens dienden de visitatoren objectief en
rechtvaardig hun oordeel uit te spreken en daarnaar te handelen, zonder
zich te laten beïnvloeden door sympathieën of antipathieën 61 ).
Er bestond dus een aanmerkelijk verschil in de volmachten die de visitatoren van beide Kapittels in deze kwestie bezaten. In de Congregatie van
Windesheim konden zij zelf handelend optreden, door het initiatief tot
een proces tegen de prior te nemen en een oordeel uit te spreken dat
alleen nog bekrachtigd moest worden. Hun volmacht was dus min of
meer algemeen en volledig.
In het Generaal Kapittel daarentegen moest de zaak door het betreffende convent zelf bij het algemeen kapittel aanhangig gemaakt worden.
«>) Const. Wind. Pars 1, с 9.
61
) Lib. Const. Dist. 1, с. 5 ; „Et quamvls omnes qui voces habent In electione similiter
habent in destitutione, visitatores tarnen has causas attendere plus debent quam voces
et sic nullius amore vel odio prout invenerint in commlssis iuste procedere". Op het
kapittel van 1493 werd bepaald dat de visitatoren de stemmen van alle stemgerechtigden
moesten opnemen, zoals bij de verkiezing gebruikelijk was. Tot ontslag konden zij over
gaan indien allen dat verlangden. Deze regeling werd niet gehandhaafd en het Jaar
daarop gematigd door de toevoeging dat men na de uitslag van de stemming moest
handelen zoals door de constituties werd voorgeschreven. In 1495 werd de bepaling
van de constituties zonder enige toevoeging weer van kracht verklaard. Acta : 1493,
1494, 1495.
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W a s het kapittel van oordeel dat men de kwestie nader diende te onder
zoeken en op te lossen, dan kregen de visitatoren van het betrokken
convent opdracht een onderzoek in te stellen, een oordeel uit te spreken
en eventueel de prior te ontslaan 6 2 ). De visitatoren ontvingen hier dus
voor elk geval afzonderlijk een bijzondere volmacht, telkens een „delegatie
ad hoc".
Tenslotte nog een enkel woord over de verkiezing en de confirmatio
van de prior. Het capitulum dat er in het ,,Liber Consti tu tionum" aan is
gewijd, is vrijwel geheel overgenomen van de Windesheimers, doch de
tekst is iets beknopter geworden. Ook zijn er enkele toevoegingen ter
precisering, of om de regeling aan te passen aan de bestaande gewoonten
en verhoudingen β 3 ) . Zo bv. de bepaling dat degene die na het overlijden
of het ontslag van de prior de leiding heeft, alle daarvoor in aanmerking
komende medebroeders moet oproepen voor de keuze en ook de datum
voor de verkiezing moet vaststellen. D e grotere nauwkeurigheid treedt
ook aan de dag in de regeling van de tijd, waarin men protest kon aan
tekenen tegen de gedane keuze. De termijn nl. die werd opengelaten voor
eventuele bezwaren, werd in drie perioden verdeeld, en telkens wanneer
een periode verstreken was, moest dit met klokgelui worden aangegeven.
Wel veel sterker benadrukt dan in de Windesheimer constituties is de
stemplicht ; alle stemgerechtigde medebroeders moesten deelnemen aan de
keuze. Hiertoe behoorden niet enkel de leden van het convent die op dat
moment in het klooster verbleven, maar ook al degenen die elders ver
toefden, tenzij dit bij wijze van straf was opgelegd. Ook de rectoren bleef
men als stemgerechtigde leden van het convent beschouwen, hoewel zij
toch een zelfstandige functie bekleedden in opdracht van het algemeen
kapittel en praktisch onttrokken waren aan de jurisdictie van de prior.
In dit opzicht bleven zij volledig lid van hun oorspronkelijk convent en
moesten daarom ook na de keuze van de prior aan deze hun onderwerping
betuigen, gelijk de anderen deden, door knielend de hand van de prior
te kussen en hem gehoorzaamheid te beloven.
2. D E CONSTITUTIES V A N D E KANUNNIKESSEN.
Het is zeer merkwaardig dat in het ,,Liber Constitutionum" van het
Generaal Kapittel geen hoofdstukje voorkomt over de rectoren, ofschoon
de zusterkloosters in dit Kapittel toch een zeer belangrijke plaats innamen,
geheel verschillend van die in de Windesheimer Congregatie. In de conю

) Lib. Const. Dist. 1, с. 5 ; vgl. Acta : 1517.
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) Lib. Const. Dist. 1, с. 6.

stituties van Windesheim wordt er evenwel een apart caput aan de rec
β4
toren gewijd ) . Het „Liber Constitutionum" regelt slechts waar het alge
meen belang van het Kapittel of van een bepaald convent het vereist, d*
verhoudingen voor de rectoren.
Dit merkwaardig feit vindt zijn verklaring hierin, dat men, waarschijn
lijk tegelijkertijd, ook een „Liber Constitutionum" heeft opgesteld voor de
Kanunnikessen. Men heeft toen ook de verschillende bepalingen gemaakt,
waardoor de taak, rechten en plichten van de rector werden omschreven ;
en dit hoofdstuk werd opgenomen niet in de constituties van de Kanun
niken, maar in het Statutenboek van de Kanunnikessen. Uit het oogpunt
van systematiek valt dat te verdedigen.
De constituties van de Kanunnikessen, die haar dagelijkse leefregel
bevatten, zijn ons eveneens bekend, doch slechts ten dele, en niet in de
e5
oorspronkelijke latijnse redactie, maar in vertaling ). Deze vertaling
geeft de statuten niet volledig weer, daar er op enkele plaatsen eenvoudig
ββ
verwezen wordt naar de latijnse tekst ).
In de inleiding die de Bont aan de uitgave van dit Amsterdamse Statu
tenboek liet voorafgaan 6 7 ), maakte hij de veronderstelling dat het boekje
zou zijn afgeschreven rond 1435. Deze hypothese, gebaseerd op de mening
dat het Maria Magdalenaklooster in die jaren in het Kapittel zou zijn
opgenomen 6 8 ), is volkomen onjuist. Door mej. van Eeghen werd reeds
aangetoond op grond van het watermerk van het betreffende handschrift,
dat de Bont's opinie omtrent de tijd van het ontstaan van het handschrift
foutief was en dat dit ná 1460 moet zijn geschreven 69 ). Hetzelfde blijkt
eveneens uit de tekst van het Statutenboek ; immers daarin wordt bepaald
dat de prioren en rectoren voor het algemeen kapittel in het klooster Sion
moeten samenkomen, zonder enige vermelding, dat dit huis het domus
superior van het Kapittel is. Zoals in het voorgaande is uiteengezet, was
er in 1435 nog geen sprake van dat het klooster Sion permanent domus
superior was; het werd dat pas tegen 1460. Daar dit klaarblijkelijk als
bekend werd verondersteld, is deze qualificatie niet in de tekst opgenomen.
Vandaar kan het handschrift dus niet geschreven zijn vóór 1460. Dat
komt dus vrijwel overeen met de tijd door mej. van Eeghen aangegeven.
·*) Const. Wind. Pars 3, с 19.

85
) Zij zijn in een onvolledige vertaling bewaard gebleven in een HS. van het
Amsterdamse Maria Magdalenaklooster. Dit HS. werd uitgegeven door B. ] . M. de
Bont, NAKG. 6 (1908) 52-120.
ββ
) Statuten. Dist. 1, с 3. Van die rectoer ende sijn ghesellen.
«T) NAKG. 6 (1908) 49-52.
№
) Maria Magdalena werd In het Kapittel opgenomen rond 1423. Zie Hdst. II.
oe
) v. Eeghen, 220.
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Zelfs moeten wij dit handschrift nog enige tijd later dateren, daar bij
de samenstelling van de latijnse tekst van de Statuten duidelijk gebruik
gemaakt is van het eerst in 1462 goedgekeurde „Liber Constitutionum".
Dit blijkt bv. uit de opmerking over de procuratrice : indien zij om
haar karakter niet deugt voor haar taak, moet zij ontslagen worden en
zich toeleggen op stilzwijgen en geestelijke oefeningen, om toch niet
verloren te gaan. Deze opmerking stemt overeen met een zinsnede uit het
„Liber Constiutionum", waar de procurator eenzelfde vermaning krijgt 70 ).
Een ander argument dat het HS. enige jaren na 1460 werd geschreven,
biedt de tekst van het capittel „van der doden na der doot" 7 1 ), handelende over de gebeden die verricht moeten worden voor de overledenen.
Wij vinden daarin namelijk bepalingen, die eerst op de kapittels van 1463
en 1465 zijn vastgesteld, nl. omtrent de gebeden voor de leden van het
eigen convent en de voorschriften voor het houden van het tricenarium 7 2 ) .
In de vertaling van de Statuten van de Kanunnikessen ontbreekt een
verklaring over het samenstellen van haar Statutenboek. In de Acta
Capituli van 1463 en 1464 worden deze statuten niet apart vermeld en
ook in de latere kapittelverslagen komt geen mededeling voor, waaruit
op te maken zou zijn wanneer het Statutenboek gemaakt w e r d 7 3 ) . Wij
mogen evenwel veronderstellen dat het ontstaan van dit boek samenvalt
met dat van het „Liber Constitutionum", want dezelfde reden die gold
voor het opmaken van de constituties van de Kanunniken, gold evenzeer
voor de Statuten van de Kanunnikessen.
Bij het samenstellen van dit Statutenboek is men op dezelfde wijze te
werk gegaan. Naast de statuten van de zusters der Congregatie van
Windesheim, die als voorbeeld gebruikt zijn en ten dele ook overgenomen 7 4 ), werd ook de „Liber Constitutionum" geraadpleegd, waarvan
men zoveel mogelijk de indeling en volgorde der capittels heeft overgenomen.
De eerste distinctie behandelt weer het algemene bestuur van het
Kapittel, de verkiezing van de overste, voorts in verschillende capitula
de hogere en lagere functionarissen en omvat ook een hoofdstuk over de
rector en zijn socius. De hoofdstukken van de eerste twee distincties van
het „Liber Constitutionum" heeft men hier echter tot één distinctie samengevoegd. Dit vindt zijn verklaring hierin dat van de capitula die het
) Statuten. Dist. 1. с 7; Lib. Const. Dist. 2, с. 3.
) Statuten. Dist. 2, с 15.
та
) Vgl. Acta : 1463, H64.
·"») Vgl. Acta : 1448, 1549.
74
) De Statuten van de Windesheimse zusterkloosters zijn uitgegeven door J. H.
Gallee, NAKG. 5 (1895) 250-317.
70
71
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algemeen bestuur van het Kapittel raken, slechts datgene werd overge
nomen wat voor de zusters van betekenis was, zoals b.v. de voorschriften
aangaande de rector als vertegenwoordiger van de zusters op het
7
kapittel 5 ).
De regeling ten aanzien van het algemeen kapittel toont duidelijk het
76
verband met het „Liber Constitutionum" ), Hetzelfde geldt van het
capittel over de visitatie, dat echter verschillende wijzigingen ondergaan
77
heeft, daar het aangepast moest worden aan de zusters ).
Vele oudere bepalingen zijn vermoedelijk verwerkt in het capittel „van
die priorinne", waarin de verhouding van de priorin ten opzichte van de
rector uitvoerig werd behandeld. Heel dit capittel wijkt dan ook sterk
af van het daaraan beantwoordende hoofdstukje van de Windesheimer
Statuten.
De rector van een Kanunnikenessenklooster was een zeer belangrijk
en invloedrijk man. Hij had niet enkel de zorg voor het geestelijk leven
van de zusters, voor het toedienen van de Sacramenten en de verschil
lende liturgische diensten, maar ook in vele zaken van het gewone
dagelijkse leven van de zusters nam hij een beslissende plaats in. Aan
hem moest de priorin bij haar verkiezing gehoorzaamheid beloven, en deze
belofte diende zij te herhalen wanneer een nieuwe rector zijn intrede
deed 7 B ). Zijn raad moest zij steeds inwinnen, en de moeilijkheden die
haar krachten te boven gingen, of waarvoor zij niet de nodige macht bezat,
moest zij aan de rector voorleggen en het aan hem overlaten deze op te
lossen.
Verder hoorde het nog tot de taak van de rector eens per maand een
schuldkapittel te houden met een collatie voor priorin en zusters samen.
En in vele andere zaken die het geestelijk leven der zusters betroffen,
moest hij leiding geven of zijn oordeel uitspreken 7 Θ ).
Maar niet enkel voor de meer geestelijke belangen had de rector zorg
te dragen ; ook voor de interne aangelegenheden van het klooster moest
zijn raad ingewonnen of zijn toestemming gevraagd worden ; b.v. voor
het verdelen van verschillende functies ; voor het benoemen van de suppriorin of procuratrice 80 ). Zelfs in heel veel zaken die louter het materiele
en maatschappelijke leven betroffen, trad de rector op als een der officiële
personen, door wie de handeling rechtskracht verkreeg. Voor de rechts7β

)
)
")
T8
)
7β
)
80
)
τβ

Vgl. Statuten. NAKG. 6 (1908) 55 sq.
Vgl. Statuten. Dist. 1, с 1 ; Lib. Const. Dist. 1, с. 1, 2, 3, 4.
Vgl. Statuten, Dist. 1, с. 2 ; Lim. Const. Dist. 1, с. 5.
Statuten. D i s t 1, с. 4.
Statuten. Dist. 2, с. 1, 3, 12, 17.
Statuten. Dist. 1, с 6, 7.
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geldigheid van een verkoopacte van een stuk land, dat aan het klooster
toebehoorde, b.v. was nodig dat ook de rector zijn zegel er aan hechtte 8 1 ) ·
Het was voor de hand liggend dat de procuratrice in het belang van de
taak die zij in het klooster vervulde, regelmatig in overleg moest treden
met de priorin, maar zij moest ook de rector om raad vragen ; en wanneer
zij verslag moest uitbrengen over de stand van zaken van haar convent,
dan moest zij dat doen ook weer aan de priorin én aan de rector 8 2 ).
Deze voorschriften illustreren welk een belangrijke plaats de rector
in een Kanunnikessenklooster innam. Het is dan ook zeer begrijpelijk dat
een apart hoofdstukje van de Statuten aan hem gewijd werd. De juiste
inhoud van het capittel „Van de rectoer ende sijn ghesellen" 8 3 ) kennen
wij echter niet meer. De tekst van dat capittel is in het Amsterdamse
HS. blijkbaar onvolledig weergegeven, en de latijnse tekst waarnaar verwezen wordt is niet behouden. Wij kunnen dus niet meer achterhalen of
bij het redigeren van dit hoofdstukje veel is overgenomen uit de Statuten
van Windesheim. Het is echter niet waarschijnlijk, en wij bouwen deze
veronderstelling op de geheel andere positie die de zusterkloosters in
het Generaal Kapittel innamen en ook op de belangrijke positie van de
rectoren in deze conventen ; hetgeen in het voorgaande is belicht. Veeleer
zal het capittel opgesteld zijn met behulp van de oude statuten en voorschriften.
Op grond van de regelingen die in de oude oorkonden getroffen werden
in verband met het rectorsambt, kan men dan enigermate een idee vormen
van de vermoedelijke inhoud van dit hoofdstukje.
Over de aanstelling van de rectoren werd in de stichtingsoorkonde
van het Kapittel niets gezegd, evenmin als over de priorskeuze 84 ). Vanaf
het begin echter werden de rectoren benoemd, en wel door het kapittel,
zoals wij kunnen opmaken uit de open brieven waarmee de zusterkloosters
hun aansluiting bij het Kapittel bekend maakten 86 ), en ook uit de
kapittelbrief van 1431 8 e ) . Dit bleef steeds gehandhaafd; alleen kwam
ook deze benoeming aan de superior en zijn definitorium, toen de macht
van het Kapittel door bisschop Rudolf van Diepholt aan dit bestuursorgaan werd overgedragen 8 7 ).
Elke kanunnik voor die taak geschikt, uitgezonderd de prioren en later
81
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Statuten, Dist. 1, с 5.
Statuten. Dist. 1, с 7.
Statuten. Dist. 1, с 3.
Oork. dd. 1418. Zie bijlage.
Vfll. Oork. dd. 1424, Febr. 24. HS. Gouda. Stichtinfl- en privilegieboek.
Oork. dd. 1431, April 20. Arch. Hem. Inv. no. 5.
Oork. dd. 1442. Dec. 31. Arch. Hem. Inv. no. 3.

ook de raadgevers van de superior prior 8 9 ), tot welk convent hij ook
behoorde, kon tot rector worden benoemd. Niemand mocht tegen deze
benoeming bezwaar maken of zich daartegen verzetten, noch de be
noemde zelf, noch ook de zusters wier rector hij werd " ). Aldus werd
bepaald door Walraven van Meurs in zijn reeds meer vermelde oorkonde
van 1435, en deze regeling bleef door Rudolf van Diepholt gehandhaafd,
die echter ook de „f ra tres electi" van het domus superior van de be
noeming tot rector uitsloot, daar zij min of meer als raadgevers van de
superior prior fungeerden 9°).
Evenals de benoeming kon ook het onslag alleen maar gegeven worden
door het kapittel 0 1 ). Later regelde Rudolf het ontslaan en afzetten van
een rector, prior of priorin een weinig nauwkeuriger. Het initiatief moest
uitgaan van het betreffende convent, dat het geval ter beoordeling aan
het algemeen kapittel moest voorleggen. Wanneer het kapittel er mee
instemde werd aan de visitatoren van dat convent een speciale opdracht
gegeven om de betrokken functionaris zijn onslag te verlenen. Tussentijds
— als er geen algemene vergadering bijeen was — moest de kwestie
voorgelegd worden aan het capitulum privatum dat dan de nodige maat
regelen mocht treffen e 2 ) .
Noch in de kapittelbrief van 1444, noch in de brief van de pauselijke
legaat Nicolaas van Cusa van 1451, werd iets gezegd over het ontslaan
van rectoren of prioren. Wanneer men echter in de constituties de regeling
van het afzetten van een prior beziet, dan herkent men duidelijk de
regeling van bisschop Rudolf 9 3 ). Daarom mogen wij veronderstellen dat
tegenover de rectoren dezelfde gedragslijn gevolgd moest worden.
De taak van de rectoren was, zoals reeds gezegd, op de eerste plaats
•de geestelijke verzorging van het convent. Bisschop Frederik van Blankenheim gaf bij de oprichting van het Kapittel hun die de leiding hadden
van een zusterklooster dezelfde geestelijke volmachten als degenen die
aan het hoofd van een mannenklooster stonden 9 4 ). Deze volmachten van
prioren en rectoren bleven in de verschillende oorkonden die de inrichting
van het Kapittel raakten, steeds met elkaar in overeenstemming, niettegen
staande de bepalingen betreffende de rectoren wel verschillende wijzi
gingen ondergingen.
·»)
s«)
»•»J
H)
M
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Oork. dd. 1442, Dec. 31. Arch. Hem. Inv. no. 3.
Oork. dd. 1435, Oct. 12. Arch. Kl. Lelden. Inv. no. 869b.
Oork. dd. 1442, Dec. 31. Arch. Hem. Inv. no. 3.
Oork. dd. 1435, Oct. 12. Arch. KI. Leiden. Inv. no. 869b.
Oork. dd. 1442. Dec. 31. Arch. Hem. Inv. no. 3.
Lib. Const Dut. 1, с. 5.
Oork. dd. 1418. Zie bijlage.
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Een tweede taak die de rector van een zusterklooster had, was de
verbindingsschakel te vormen tussen het Kapittel en het convent. Hij
vertegenwoordigde als gelijkberechtigde met de prioren en afgevaardigden
der kanunniken het zusterhuis op het algemeen kapittel 96 ). Alleen werd
naderhand de rector minder berechtigd dan de prior, waar het de verkiezing van de superior van het Kapittel betrof, toen Walraven van Meurs
in 1435 verklaarde dat de rectoren niet met de prioren gelijkgesteld
mochten worden 9 6 ).
Daar volgens de stichtingsoorkonde van het Kapittel, die geen onderscheid maakte tussen prioren of rectoren, de prioren een hunner tot
superior van het Kapittel moesten kiezen, verloren de rectoren door de
beslissing van Walraven zowel hun actief als hun passief stemrecht in
dezen. Evenals de afgevaardigden van de kanunniken mochten zij de
prioren bij deze keuze alleen nog maar van advies dienen 9 7 ). Toen
echter in 1442 de keus van de superior prior opgedragen werd aan de
gedeputeerden van het Kapittel samen met het convent van het hoofdklooster, werd de invloed van de rectoren weer enigermate hersteld, want
volgens de constituties moest een van de afgevaardigden een rector
zijnes).
Een merkwaardige schommeling heeft de volmacht gemaakt die de
rector bezat voor het opnemen van nieuwe zusters. Deze taak viel in
zekere zin onder de geestelijke zorg, maar de rector trad daarbij ook op
als de vertegenwoordiger van het Kapittel. Zoals reeds gezegd maakte
bisschop Frederik van Blankenheim geen onderscheid tussen prioren en
rectoren ; hij noemde ze allen prior en gaf dezen de macht nieuwelingen
in te kleden, de sluier op te leggen en de professie af te nemen 9 9 ). Deze
volmacht nu ontviel de rectoren, toen zij in 1435 hun priorale waardigheid
verloren. Het opnemen in de Orde bleef nu alleen aan de eigenlijke prioren
voorbehouden, en daarom moesten telkens wanneer het nodig zou zijn,
de rectoren een van de prioren uitnodigen voor de inkleding of de profissieplechtigheid. De inkleding van de zusters mocht de prior nog zelf
verrichten, maar bij de professie van de Kanunnikessen trad hij eigenlijk
alleen op als officiële getuige. Walraven van Meurs had bij die zelfde
gelegenheid namelijk verklaard, dat de jonge zusters de professie voortaan
moesten afleggen in de handen van haar onmiddellijke overste, haar
<*) Oork. dd. 1418. Zie bijlage. Oork. dd. 1435, Juni 16. Arch. Kl. Lelden. Inv.
no. 869a ; Oork. dd. 1435, Oct. 12. Arch. Kl. Leiden. Inv. no. 869Ь.
M) Oork. dd. 1435, Oct. 12. Arch. Kl. Lelden. Inv. no. 869b.
<") Oork. dd. 1435, Oct. 12. Arch. Kl. Leiden. Inv. no. 86%.
ββ) Oork. dd. 1442, Dec. 31. Arch. Hem. Inv. no. 3.
o») Oork. dd. 1418. Zie bijlage.
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priorin. De verdere ceremoniën die het afleggen van de professie begeleidden, moesten echter door de prior verricht worden. Samen met de
rector was hij van de professie getuige 1 0 0 ).
Rudolf van Diepholt die niet alle bepalingen van Walraven onveranderd wilde overnemen, bracht ook in deze regeling een kleine variatie
aan, door weer aan de rectoren toe te staan de nieuwe candidaten in te
kleden 1 0 1 ). Het overige bleef zoals het geregeld was en werd opgenomen
in de statuten van de zusters 1 0 2 ).
Ook bij de visitatie van de nonnenkloosters namen de rectoren een
voorname plaats in. Wanneer de visitatoren in een zusterklooster kwamen,
kregen zij hun eerste inlichtingen over de toestand in dat convent van de
rector 103 ). Voorts achtte men het voor een juiste beoordeling van de
situatie in de kloosters van de monialen blijkbaar nodig de visitatie van
deze conventen te doen houden door insiders, want van de visitatoren
moest er immers altijd één rector zijn 1 0 4 ), zoals reeds door Walraven
in 1435 werd voorgeschreven 106 ).
Zagen wij de rector tot nu toe vooral als de vertegenwoordiger van het
Kapittel, hij trad ook op als de vertegenwoordiger, pleitbezorger of deskundige in het belang van de zusterconventen. In de eerste tijd traden
als zodanig op de rectoren die zitting hadden in het capitulum privatum,
toen dat nog niet gevormd werd door het definitorium ; alsook degenen
die uitgenodigd werden om de superior prior van advies te dienen, zoals
voorgeschreven stond, wanneer een kwestie een zusterklooster betrof. Ook
dit was een maatregel die Walraven genomen h a d 1 0 6 ) . Hoewel deze
regeling door de vage bepalingen van bisschop Rudolf van Diepholt over
het te vormen definitorium dreigde verloren te g a a n 1 0 7 ) , werd zij prachtig
gesauveerd door de wijze waarop het definitorium volgens de kapittelbrief
van 1444 moest worden samengesteld 1 0 8 ) .
Wij weten niet in hoeverre deze bepalingen nog teruggevonden werden
in het hoofdstukje over de rector ; in het caput dat in de constituties van
Windesheim aan de rectoren van de zusterkloosters gewijd wordt, staat
niet veel dat eraan beantwoordt, en indien dit een enkele maal al het geval
) Oork. dd. 1435, Oct. 12. Arch. Ю. Leiden. Inv. по. 869Ь.
) Oork. dd. 1442, Dec. 31. Arch. Hem. Inv. no. 3 ; vgl. Oork. dd. 1451,
Sept. 20. HS. К. В. Haag. 70 H 76.
«и ) Statuten. Dist. 2, с. 3.
lfls
) Statuten. Dist. 1, с. 3 ; zie voorgaande hoofdstuk.
1M
) Statuten. Dist. 1, с 5.
M») Oork. dd. 1435, Oct. 12. Arch. Kl. Lelden. Inv. no. 869b.
10β
) Oork. dd. 1435, Oct 12. Arch. Kl. Lelden. Inv. no. 869Ь.
1OT
) Oork. dd. 1442. Dec. 31. Arch. Hem. Inv. no. 3.
108
) Oork. dd. 1444, Mel 4. Arch. Hem. Inv. no. 6 ; Walvis, II, 128.
100
101
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is, was toch de achtergrond der voorschriften geheel anders. Wanneer wij
een zekere overeenkomst in de tekst der Windesheimers aantreffen, dan
is een typerend verschil des te frappanter ; bv. over het inkleden en de
professie van de zusters stemmen de voorschriften vrijwel overeen, maar
het inkleden van de novicen mocht in de Congregatie van Windesheim
de rector juist niet d o e n 1 0 9 ).
Uit het voorgaande is voldoende duidelijk geworden dat de rector van
een monialenklooster van het Generaal Kapittel een uitzonderlijke en
zeer belangrijke positie bekleedde. Het doet daarom des te merkwaardiger
aan, dat er zozeer de nadruk op werd gelegd dat de rector, ofschoon door
het kapittel voor zijn taak benoemd, onderworpen bleef aan de prior van
zijn oorspronkelijk convent en steeds als lid van dat convent beschouwd
bleef worden 1 1 0 ). Veel zeggingsmacht had de prior evenwel niet over
hem111).
Wat het overige gedeelte van het Statutenboek van de Kanunnikessen
betreft, kan men vaststellen dat voor de algemene gang van zaken voor
een groot deel de tekst van de Windesheimers als voorbeeld is gebruikt
en dat daaruit ook grote gedeelten zijn overgenomen. Waar de tekst
afwijkt van de Windesheimer Statuten, is gewoonlijk iets ontleend aan
het „Liber Constitutionum" 1 1 2 ), of zijn reeds bestaande regelingen
verwerkt 1 1 3 ).
/an de Statuten der Kanunnikessen van het Generaal Kapittel
geldt dus hetzelfde als van het „Liber Constitutionum" : dat het niet een
voudig is overgenomen. Bij het samenstellen van deze statuten heeft men
ook zelfstandig werk geleverd, waarbij het voorbeeld dat de Windes
heimers boden, graag en dankbaar is benut.
*») Const Wind. Pars 3, с 19.
) Oork. dd. 1442, Dec. 31. Arch. Hem. Inv. no. 3 ; Oork. dd. 1451, Sept. 20. HS.
К. В. Haag. 70 H 76 ; Acta : passim.
1 U
) Oork. dd. 1442, Dec. 31. Arch. Hem. Inv. no. 3.
113
) bv. het caplttel over de vasten ; de voorgeschreven gebeden voor de cooversinnen, etc.
11S
) Vgl. bv. het capittel over de priorin. Dist. 1, с 5.
110
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HOOFDSTUK V.

Sedert 1462 werd het Generaal Kapittel belast met de visitatie
van verschillende zusterkloosters; een laatste poging tot het
stichten van een Kanunnikenklooster.
Het Generaal Kapittel had sedert 1437, toen S. Marie ten Zijl definitief
werd opgenomen, geen uitbreiding van het aantal zusterkloosters meer
gekend, tengevolge van de bisschoppelijke privileges, waardoor inlijving
van dergelijke conventen was uitgesloten.
Een uitbreiding van het aantal Kanunnikenkloosters was op zich genomen nog heel goed mogelijk geweest, doch na het toetreden van het
klooster te Heiloo en de stichting in Amemuiden had ook in deze richting
het Kapittel zijn grootste expansie bereikt. Pas in 1476 werd een nieuwe
poging ondernomen een Kanunnikenklooster te stichten, en wel te
Rengerskerk1 ) .
Of het Kapittel, gezien het aantal bewoners van zijn kloosters, in staat
was na Amemuiden nog andere stichtingen te ondernemen, blijft een niet
te beantwoorden vraag, omdat wij niet over gegevens dienaangaande
beschikken.
Evenals bij het Generaal Kapittel kwam er ook een einde aan de uitbreiding van de Windesheimers, terwijl het aantal Tertiarishuizen al
evenmin nog veel toenam. Deze coïncidentie is opvallend en suggereert dat
er een meer algemene oorzaak achter stak.
W a t de zusterkloosters betreft moet men in aanmerking nemen dat er
van af ongeveer 1430 tot omstreeks 1450 praktisch geen Tertiarishuizen
meer overgingen naar de Regel van Augustinus. De Utrechtse bisschoppen
hadden het Generaal Kapittel vrijgesteld van verdere incorporatie van
dergelijke conventen en Nicolaas de Cusa gaf zelfs een formeel verbod
dienaangaande. Ook het Kapittel van Windesheim behoefde geen zusterkloosters meer op te nemen, dank zij een pauselijk schrijven van 1436 2 ) .
Sedert ongeveer 1450 echter gaf de Utrechtse bisschop weer verschillende
Tertiarisconventen van vrouwen verlof de Regel van Augustinus te aan!) Zie beneden, blz. 92—94.
* ) Acquoy, III, 290.
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vaarden. Hij stelde deze nieuwe Regularissenkloosters dan onder visitatie
van ordesgeestelijken, meestal Kanunniken van het Generaal Kapittel of
van de congregatie van Windesheim, zonder de conventen evenwel in
het Kapittel in te lijven. Toen deze modus vivendi gevonden was, breidde
het Generaal Kapittel zich nog met een negental kloosters uit.
Het Kapittel zelf ondernam echter voorlopig geen nieuwe stichtingen
meer ; pas omstreeks 1476 deed het daartoe weer een poging. De reden
waarom men niet meer tot uitbreiding van het aantal conventen overging
is misschien hierin gelegen dat de kloosters van Holland en Zeeland in
deze tijd in moeilijkheden geraakten. Reeds lang had het voortdurend
groeiende aantal kloosters dezer landen de bezorgdheid gaande gemaakt
van de stedelijke regeringen en de Staten, die daarin een gevaar zagen
voor de gezonde economische verhoudingen. Een van hun ernstigste
bezwaren was het eenzijdig erfrecht der kloosterlingen, waardoor dezen
de hun bij erflating toegewezen goederen wel konden aanvaarden maar
niet weer aan hun nabestaanden konden vermaken. Daardoor nam het
bezit van goederen in de dode hand steeds meer toe, en dat betekende
voor de wereldlijke ingezetenen een voortdurende verzwaring der belastingen. Immers de kloostergoederen waren daarvan vrijgesteld en naarmate deze zich uitbreidden, verminderde de belastbare grond.
Zeker was de erflating niet de enige wijze waarop het kloosterbezit
toenam, het was echter wel de wijze die de burgers het meest onaangenaam
was.
Door het steeds groter wordende aantal kloosters en de herhaalde
„beden" die onder Philips van Bourgondië moesten worden opgebracht,
werd het afnemen van de belastbare goederen des te zwaarder gevoeld.
De Staten poogden hierin verbetering te brengen door een algemene
regeling ter beperking van de erfenissen der kloosterlingen. Op hun aandrang bij de onderhandelingen over het geven van consent tot een bede,
vaardigde Philips in 1439 dan ook een ordonnantie uit, waarin hij een
dergelijke maatregel in het vooruitzicht stelde en in afwachting daarvan
alle burgerlijke overheden verbood aan kloosterlingen nog erfenissen van
roerende of onroerende goederen toe te kennen of hen die te laten
gebruiken, alvorens deze algemene verordening was afgekondigd, tenzij
een speciale regeling was getroffen.
Een andere factor welke bezorgdheid verwekte, was de nijverheid die
in vele kloosters werd beoefend. Toen in 1446 opnieuw onderhandelingen
over een bede gevoerd werden, brachten de Staten ook deze kwestie ter
tafel.
De uitvoering van de ordonnantie van 1439 had veel te wensen over82

gelaten en daarom drongen zij aan op krachtiger maatregelen, waarbij
tevens paal en perk gesteld zou worden aan de kloostemijverheid. De
normalisering van het kloosterbezit en de regeling van het erfrecht zou
in overleg met de betrokkenen worden ter hand genomen. Doch de medewerking van de geestelijkheid was minimaal ; zij weigerde de nodige
inlichtingen te verstrekken. Toch zette de wereldlijke overheid door en
op 28 Oct. 1446 vaardigde Philips een nieuw plakkaat uit. Met het oog
op de ernstige maatschappelijke en economische consequenties die een
te zeer toenemend kloosterbezit meebrengt, besloot de hertog dat omwille van het algemeen belang in Holland en Zeeland voortaan geen
regulieren van welke orde ook, erfenissen zouden kunnen aanvaarden of
land verwerven bij schenking, koop of testamentaire beschikking, totdat
zij daarover met de betrokken commissarissen tot een vergelijk gekomen
waren.
Deze ordonnantie zou veel straffer worden uitgevoerd dan die van 1439,
maar stuitte grotendeels af op het eendrachtig verzet van de regulieren.
Zolang de hoogste burgerlijke overheid niet in staat was een algemeen
geldende regeling van het kloosterbezit tot stand te brengen en door te
voeren, probeerden de afzonderlijke steden de nodige maatregelen te
nemen. In Gouda kwam in 1451 een overeenkomst tot stand tussen de
stad en het klooster in Stein, waarbij het maximum bezit in evenredigheid
tot het aantal kloosterlingen werd vastgesteld en tevens in hoeverre
erfenissen nog mochten worden aanvaard. Dit contract loste de problemen
op in de zin van de algemene ordonnantie van 1446. Maar het was slechts
mogelijk zulke overeenkomsten te sluiten, als de kloosters wilden meewerken. Bij de stichting van nieuwe conventen kon men dat echter makkelijker bereiken dan in andere gevallen. Ook de landsregering nam de
gelegenheid waar een limiet te stellen aan het aantal bewoners, aan bezit
en renten, wanneer haar stichtingsbrieven ter goedkeuring werden voorgelegd.
De meeste regulieren was dus de mogelijkheid tot uitbreiding vrijwel
ontnomen, als zij althans niet accoord konden of wilden gaan met de
voorwaarden die de burgerlijke overheid meende te moeten stellen. Voor
de Observanten der bedelorden, met name die der Franciscanen, was het
geen bezwaar aan die eisen te voldoen. Hun streven in strenge persoonlijke en gemeenschappelijke armoede zonder bezit van huizen, land, geld
of renten te leven, paste in de opvattingen van de wereldlijke overheid,
die daarom geen bezwaar had tegen de vestiging van zulke kloosterlingen.
Een definitieve regeling voor het bezit en inkomen van de kloosters
werd pas bij de onderhandeling over de bede van 1451 opgesteld en
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slechts heel voorzichtig ten uitvoer gebracht, omdat men van kerkelijke
zijde reactie vreesde. Ofschoon eerst practisch alle kloosters weigerden
zich aan deze ordonnantie te onderwerpen, ging in 1453 het Haagse Tertiarishuis Elisabeth er toe over de voorwaarden der regering te aanvaarden. Het bezit aan onroerend goed en renten werd vastgesteld, het aantal
kloosterlingen dat daarvan onderhouden moest worden, aangegeven en
het aanvaarden van schenkingen, erfenissen etc. geregeld. De schikking
beantwoordde aan de opzet van de regering en naar het voorbeeld van
deze overeenkomst zijn later regelingen met andere kloosters getroffen 3 ).
Voor de Regulieren was het dus, zoals reeds is gezegd, moeilijk in
deze tijd aan uitbreiding te denken. Daarentegen zien wij de Observanten
van de Franciscanen zich juist in deze jaren snel verspreiden. Misschien
is hier nog een andere factor aanwezig die de stichting van nieuwe
Kanunnikenkloosters heeft belemmerd. W a s de toeloop van jonge mannen
naar de Observanten zo groot dat de Kanunnikenkloosters daarvan de
weerslag ondervonden, zodat het aantal roepingen daar te gering was
voor een eventuele uitbreiding ?
Het Kapittel heeft echter na 1438 meer gewerkt aan zijn innerlijke
uitbouw, waartoe de bisschop van Utrecht, Rudolf van Diepholt, en de
pauselijke legaat, Nicolaas de Cusa, veel hebben bijgedragen, respectievelijk door de nieuwe „Littera fundationis" en het verlenen van de privileges, in 1420 door paus Martinus V aan het Kapittel van Windesheim
geschonken. Uit de goede indruk die de Regulieren van het Generaal
Kapittel op Nicolaeis de Cusa maakten 4 ), blijkt wel dat aan de innerlijke
vorming grote zorg was besteed en die zorg zijn uitwerking niet miste.
Vermoedelijk is om de voorbeeldige en degelijke levensvorm van de
Regulieren het Kapittel de visitatie van meerdere zusterkloosters opgedragen. Deze nieuwe taak was eigenlijk in strijd met zijn privileges. Toen
Walraven van Meurs in 1437 de kwestie over de opname van S. Marie
ten Zijl besliste, herhaalde hij — zoals wij reeds vermeld hebben — nogmaals zijn belofte, in 1435 reeds tweemaal gedaan, om het privilege door
bisschop Zweder geschonken, waardoor het Kapittel voortaan ervan werd
vrijgesteld nog zusterkloosters te incorporeren, te zullen handhaven. Hij
breidde toen zelfs zijn belofte nog uit, misschien met de bedoeling dat
het Kapittel zich daardoor makkelijker bij zijn beslissing zou neerleggen,
door er aan toe te voegen dat hij zich ervan zou onthouden aan het
Kapittel of enige publieke of private persoon daarvan de visitatie, inklea

) Jongkees, Kerk en Staat, 80-103.
*) Zie blz. 56.
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ding, inclusio of professie op te dragen van zusters die niet tot het
Kapittel behoorden 6 ).
In de nieuwe fundatiebrief van Rudolf van Diepholt werd de alinea
waarin Walraven zijn belofte betreffende de incorporatie van zusterkloosters herhaalde, letterlijk overgenomen uit de brief van 1437. Ook
de vrijstelling daaraan toegevoegd, werd herhaald, doch meer in verband
gebracht met het incorporatieverbod. Daardoor werd aan dat verbod meer
kracht bijgezet, doch de eigenlijke betekenis van Walravens toevoeging
verzwakt 6 ).
In de verklaringen van de Cusa op de pauselijke privileges die het
Kapittel een tiental jaren later ontving, waarschuwde deze dat de Kanunniken van het Generaal Kapittel zich niet moesten vermeten nog enig
ander klooster van zusters op te nemen. Wilden zij dat toch doen, dan
dienden zij daartoe verlof van de Apostolische Stoel te ontvangen. Van de
inhoud van Walravens toezegging is echter geen spoor te ontdekken 7 ).
Ofschoon door bisschop Rudolf dus de tweede belofte van Walraven
verbonden werd met het verbod van incorporatie van zusterkloosters,
was het toch wel zijn bedoeling elke uitbreiding van de geestelijke verzorging van dergelijke conventen daarmee af te snijden, zoals uit zijn gedrag
zou blijken. En toch was hij zelf ook de eerste om tegen die bedoeling in
te gaan. In 1455 droeg hij namelijk aan de prioren van de Hem en Stein
op de zusters van het Maria Magdalenaconvent te Gouda in de Orde
op te nemen en in te kleden, en er in het vervolg ook te visiteren. Toen
hij hun dit opdroeg, verwees hij naar zijn „Littera fundationis" waarin het
uitoefenen van dergelijke functies verboden werd aan leden van het
Kapittel ; voor dit geval hief hij dat verbod op, maar handhaafde de
bepaling dat het convent niet in het Kapittel mocht worden opgenomen 8 ).
Dat was weliswaar rechtstreeks tegen het privilege door Walraven verleend, maar niet direct tegen het voorrecht zoals hij dat zelf in de „Littera
fundationis" had geformuleerd, omdat het klooster niet als gelijkberechtigd
in het Kapittel werd geïncorporeerd β ).
Daar voor deze ene keer Rudolf een uitzondering maakte op de toee
) Oork. dd. 1437, Juli 28. BBH. 16 (1891) Cart. Zljlkl. 44.
«) Oork. dd. 1442, Dec. 31. Arch. Hem. Inv. no. Arch. Inv. no. 3.
Vfll. Oork. dd 1437, Juli 28. BBH. 16 (1891) Cart. Zljlkl. 44.
Ï) Oork. dd. 1451. Sept. 20. HS. К. В. Haag 70 Η 70.
β
) Oork. dd. 1455, Maart 21. Arch. Mar. Magd. Gouda. Inv. no. 1 ; Reeds tevoren
waren deze prioren als visitatoren van dit convent opgetreden ; misschien 1л verband
met de In te voeren hervorming. Vgl. Oork. dd. 1454, Dec. 11. Arch. Mar. Magd.
Gouda. Inv. no. 4.
β
) Vgl. Oork. dd. 1437, Juli 28. BBH. 16 (1891) Cart. Zljlkl. 44.
Oork. dd. 1442, Dec. 31. Arch. Hem. Inv. no. 3.
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zegging die hij gedaan had in zijn vernieuwde stichtingsbrief, waarnaar
hij zo uitdrukkelijk verwees, krijgt men toch de indruk dat het ook zijn
bedoeling was de zielzorg over nonnenkloosters niet verder uit te breiden.
In deze zin werd die toezegging van Rudolf van Diepholt ook opgevat
door de Regulieren zelf, die zich in 1506 o.a. op dit voorrecht van de
10
„Littera fundationis" beriepen ).
Een tiental jaren nadat de visitatie van S. Maria Magdalena aan de
Kanunniken was opgedragen, nam de onderwerping van zusterkloosters
aan het toezicht van de Regulieren een enigszins grotere vlucht. De
aanleiding voor de bisschoppen om deze conventen aan de visitatie der
Kanunniken te onderwerpen, was meestal dat de zusters van Devoten
11
of Tertiarissen kloosterlingen in de strikte zin werden ).
Het eerste convent dat toen onder toezicht van het Kapittel werd
gesteld, was het Annaklooster te Delft. Bij die gelegenheid werden ook
de verhoudingen die dit klooster voortaan ten opzichte van het Kapittel
zou innemen, nader geregeld. Bisschop David van Bourgondie, destijds
bisschop van Utrecht, stelde het onder leiding en toezicht van het Kapittel
en liet het tevens delen in alle gunsten en privileges die het Kapittel
genoot. Deze regeling zou voortaan tot norm dienen, wanneer de Kanun
niken belast werden met de visitatie van andere dergelijke conventen 1 2 ).
Achtereenvolgens werden in de jaren 1464 en 1465 het Hieronymusklooster op de Rapenburch te Leiden, ook Roma geheten, samen met de
dochterstichting in Noordwijk, het Catharina- en Barbaraklooster, onder
toezicht van het Kapittel gesteld 1 3 ), het Elisabethklooster in Schoon
hoven 1 4 ) ; en daarna de zusters van het Caeciliaconvent in Vlaardingen,
die toen verlof kregen Regularissen van Augustinus' Regel te worden 1 б ).
Enige tijd later, waarschijnlijk een paar jaar, maar zeker vóór 1469,
volgde het Amsterdamse Agnesconvent 1 6 ).
Verder werden ook nog S.Agnes in Gouda 1 7 ) en het Driekoningenklooster in Zierikzee 1 8 ) onder de visitatie van het Kapittel geplaatst.
Wanneer dat met deze laatste conventen is gebeurd, is niet nauwkeurig
vast te stellen, doch zeker vóór 1501, toen in het geheel negen zusterw

) Acta : 1506.
) Oork. dd. 1455. Maart 21. Arch. Mar. Magd. Gouda. Inv. no. 1 ; Oork. dd.
1465, Jan. 12. Arch. Nazareth-Rljsw. Inv. no. lb*.
11

И)
13
)
")
1β
)
1β
)
")
")
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Acta: 1468, 1469.
Oork. dd. 1464, Jul! 16. Arch. Kl. Leiden. Inv. no. 378.
Oork. dd. 1464, Nov. 14. Arch. Hem. Inv. no. 8.
Oork. dd. 1465, Jan. 12. Arch. Nazareth-Rljsw. Inv. no. lb*.
BBH. 40 (1921) 266, 270.
Vgl. I. R. A. 1 (1928) Inv. no. 16. Reg. 13.
Lindebom. II, 1. 112.

conventen aan de visitatie van het Generaal Kapittel waren onder·
worpen 1 9 ).
Het toezicht over deze kloosters uit te oefenen was telkens weer door
de bisschoppen opgedragen, hetzij aan de superior prior, hetzij aan een
andere prior van het Kapittel, die gewoonlijk nauwkeurig werden aangewezen. Rudolf van Diepholt verwees daarbij, zoals gezegd, naar zijn
belofte in de fundatiebrief van 1442 gegeven, en maakte daar een uitzondering o p 2 0 ) . David van Bourgondie echter schijnt eerst dit privilegie
niet te hebben gekend of zo hij het al heeft gekend, het niet willen
erkennen. Immers zonder enige toespeling daarop droeg hij de visitatie
en wat dies meer zij, van het Hieronymusklooster in Leiden en het
Catharina- en Barbaraklooster in Noordwijk aan de betrokken personen
op, onder bedreiging dat zij de excommunicatie zouden belopen, indien
zij geen gevolg gaven aan deze opdracht 21 ). Naderhand had hij echter
dezelfde manier van handelen als Rudolf van Diepholt ; hij verwees naar
de betreffende passage, maakte daarop een uitzondering, doch handhaafde het verbod van incorporatie 22 ).
Wanneer een klooster aan het toezicht van het Kapittel werd onderworpen, behoorde het zijn onderwerping te betuigen door schriftelijk
gehoorzaamheid te beloven 2 3 ). Het Kapittel van zijn kant legde dan in
een brief aan het convent vast dat het de onderwerping aanvaardde, het
convent in bescherming nam en liet delen in de verschillende gunsten en
privileges die het Kapittel genoot of later nog zou ontvangen 2 4 ). Enige
jaren nadat het toezicht over de kloosters in Leiden en Noordwijk was
aanvaard, werd deze gedragslijn vereenvoudigd, door de bepaling dat het
Kapittel voortaan geen brieven meer zou schrijven, doch er mee kon volstaan de namen van de kloosters in te schrijven in het register voor
bijzondere bepalingen, — in registro extravagantium —, berustend in het
klooster Sion. Deze inschrijving was voldoende waarborg dat het Kapittel
zijn taak zou vervullen. De betreffende kloosters moesten echter hun
onderwerping op de gebruikelijke wijze blijven betuigen 2 6 ).
Vermoedelijk had het convent dat het eerst gesteld werd onder de
" ) Acta: 1501. In 1534 werd nog de visitatie van de Cellezusters te Den Briel
opgedragen aan de prior van 's Gravenzande, door George van Egmond. Römer, I, 659.
»J Oork. dd. 1455, Maart 21. Arch. Mar. Magd. Gouda. Inv. no. 1.
^ ) Oork. dd. 1464, Juli 16. Arch. Ю. Lelden. Inv. no. 378.
ш
) Oork. dd. 1464, Nov. 16. Arch. Hem. Inv. no. 8; Oork. dd. 1465, Jan. 12.
Arch. Nazareth-Rljsw. Inv. no. lb*.
и ) Acta: 1468.
м
) Oork. dd. 1465, Mei 6. Arch. Inv. no. 378.
^ ) Acta: 1468.
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leiding van het Kapittel, ni. Maria Magdalena — en misschien ook Agnes
te Gouda —, geen verdere privileges van het Kapittel ontvangen. Bisschop
David van Bourgondie echter, die — zoals we reeds zeiden — het klooster
van S.Anna in Delft deelgenoot maakte aan alle gunsten, privileges,
exempties en aflaten die het Generaal Kapittel bezat of nog zou ont'
vangen 2 6 ), alsof het in het Kapittel was opgenomen, stond dezelfde
gunsten ook toe aan conventen die later nog onderworpen werden 2 7 ),
en evenzo handelde het Kapittel 28 ). Dit voegde in H65 hieraan zelfs
nog toe dat voor de niet-geïncorporeerde conventen dezelfde „beneficia"
d.i. gebeden voor de overledenen, moesten worden gedaan als voor de
eigen leden van het Kapittel 29 ).
Het Kapittel moest dus op het bevel van de bisschop wel telkens weer
de visitatie van zusterkloosters en alles wat daaraan vastzat, op zich
nemen ; het ambieerde deze taak echter niet. Integendeel, toen rond 1487
een viertal conventen zich wilden stellen onder de visitatie van het Kapittel, of misschien juister uitgedrukt, enige leden van het Kapittel in een
aantal conventen visitatie hielden of wilden houden, werd op het algemeen
kapittel van 1487 ten strengste verboden dat een prior of rector zonder
daartoe verlof van het kapittel te hebben, deze functie daar zou
uitoefenen 30 ).
De plaats die de niet-geïncorporeerde conventen innamen ten opzichte
van het Kapittel, verschilde aanmerkelijk van die der nonnenkloosters die
er wel deel van uitmaakten. Toen de prioren van de Hem en Stein door
bisschop Rudolf benoemd werden tot visitatoren van het Goudse Maria
Magdalenaconvent, beval hij hun uitdrukkelijk een algemene leefregel
samen te stellen bij wijze van statuten 3 1 ). In de andere oorkonden,
waarin visitaties werden opgedragen, werd weliswaar geen opdracht in
die richting gegeven, doch de visitatoren ontvingen de macht alle bepalingen die nodig mochten zijn op te stellen en bestaande voorschriften,
indien zulks dienstig was, te wijzigen. Bovendien werd hun, althans in
bepaalde punten, bevolen te handelen „zoals in de constituties van het
Kapittel staat voorgeschreven". Meestal stond dit bij de regeling van de
inkleding en de professie 32 ),
) In margine Ы) afschrift van oork. dd. 1464, Juli 16. Arch. Kl. Leiden. Inv. no. 378;
Oork. dd. 1465, Mei 6. Arch. Kl. Leiden. Inv. no. 378.
î") ni. Lelden en Noordwijk. Oork. dd. 1464, Juli 16. Arch. Kl. Leiden. Inv. no. 378.
» ) Acta : 1468, 1469.
» ) Acta : 1465 ; Oork. dd. 1465, Mei 6. Arch. Kl. Lelden. Inv. no. 378.
з«) Acta: 1478.
31
) Oork. dd. 1455, Maart 21. Arch. Mar. Magd. Gouda. Inv. no. 1.
^ ) Oork. dd. 1464, Nov. 14. Arch. Hem. Inv. no. 8 ; Oork. dd. 1465, Jan. 12. Arch.
Nazareth-Rljsw. Inv. no. lb*.
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Hoewel verdere gegevens ontbreken, menen wij toch op grond van de
zo juist vermelde opdrachten en de verwijzing naar de constituties van
het Kapittel bij de opname in de Orde, en het volledig delen in de voorrechten van het Kapittel, dat het zeer waarschijnlijk is dat deze nietgeïncorporeerde conventen toch de statuten van het Kapittel hebben
gevolgd.
Zij namen evenwel deze statuten niet geheel over, maar enigermate
gewijzigd, en wel vooral op die punten waar zij het algemeen bestuur
raakten of de regeling van de visitatie en dergelijke punten, waarbij men
gehouden was aan de bisschoppelijke voorschriften. Toch mag men deze
kloosters ondanks dit alles niet gelijkstellen met de zeven monialenkloosters die sedert lang tot het Kapittel behoorden. Deze nieuwe conventen waren nu eenmaal niet in het Kapittel opgenomen, en zij bleven
er ook altijd buiten. Vandaar dat zij steeds bleven aangeduid worden als
de „non incorporata" tegenover de geïncorporeerde kloosters 33 ).
Om deze reden verschenen hun rectoren ook niet op het jaarlijkse
kapittel. Eenmaal is het ter tafel gebracht, in het begin van de zestiende
eeuw, ook de rectoren van de „non incorporata" tot het kapittel uit te
nodigen en daaraan te laten deelnemen. Dat voorstel werd toen aangenomen, maar reeds het jaar daarop weer vernietigd 34 ). Alleen
de rector van het Agnesconvent in Amsterdam gaf men verlof aan het
kapittel deel te nemen, doch dat werd hem als een strikt persoonlijk
voorrecht verleend 3 6 ).
Welke de verhouding tot de „non-incorporata" was, komt duidelijk naar
voren in de bepalingen van het kapittel, waardoor de kwesties van deze
conventen steeds buiten het kapittel werden gehouden. In de verschillende
oorkonden waarin zij verlof kregen de Regel van Augustinus te gaan
volgen, was slechts in grote lijnen de inrichting van hun kloosterleven
aangegeven. Voor nadere uitwerking en voor het oplossen van problemen,
die zich naderhand zouden voordoen, werd verwezen naar de visitatoren.
Daardoor hadden dezen eigenlijk heel de opperleiding en het toezicht
over die conventen in handen 3 e ). En het feit dat de leiding soms officieel
aan de superior prior van het Kapittel was gegeven, veranderde daaraan
niet v e e l 3 7 ) .
я

) Acta : passim.
) Acta: 1537, 1538.
3β
) Acta: 1539.
3β
) Oork. dd. 1455, Maart 21. Arch. Mar. Magd. Gouda. Inv. no. 1 ; dd. 1464,
Juli 16. Arch. Kl. Leiden. Inv. no. 378 ; dd. 1464, Nov. 14. Arch. Hem. Inv. no. 8 ;
dd. 1465, Jan. 12. Arch. Nazareth-Rijsw. Inv. no. lb*.
37
) Oork. dd. 1464, Nov. 14. Arch. Hem. Inv. no. 8.
M
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Wanneer zich dus kwesties voordeden, dienden de visitatoren zelf een
oplossing te geven en niet de superior prior daarmee lastig te vallen ; zij
waren daarvoor immers aangewezen 3 8 ). De conventen zelf behoorden
dan ook hun moeilijkheden niet voor te leggen aan de superior prior of
het algemeen kapittel, maar aan hun visitatoren. Alleen in bijzondere
gevallen kon het tegendeel worden toegestaan, mits het niet rechtstreeks
gebeurde, maar door bemiddeling van de visitatoren 3 9 ).
Reeds kort nadat het aantal niet-geïncorporeerde conventen aanzienlijk
was uitgebreid 4 0 ), werden deze maatregelen genomen, zodat men eigenlijk
van het begin af aan deze conventen zoveel mogelijk buiten het Kapittel
heeft gehouden. Van de andere kant moesten zulke kloosters wel hun
bijdrage leveren om de uitgaven van het Kapittel te kunnen bestrijden 41 )..
Dat was geenszins onbillijk, daar zij ontegenzeggelijk er veel profijt van
ondervonden onder toezicht van het Kapittel te staan, en het Kapittel
zich ook ten hunnen behoeve uitgaven moest getroosten.
De directe zorg voor deze conventen, vooral voor het geestelijk leven
in deze zusterkloosters, was opgedragen aan een rector, wiens geestelijke
jurisdictie in de verschillende brieven was omschreven en vrijwel overeenstemde met die van de confessoren der geïncorporeerde kloosters. In
deze brieven was evenwel niet bepaald wie er rector moest zijn. Er werd
echter verondersteld dat het geen kanunnik was, want in enkele brieven
werd aan de rector als een bijzondere gunst toegestaan, het Officie te
bidden zoals dat in het Kapittel gebruikelijk w a s 4 2 ) .
Evenmin is het duidelijk aangegeven, aan wie de benoeming van deze
rectoren toekwam. Op grond van verschillende gegevens als de brief van
het Kapittel waarin het de visitatie van het Hieronymusklooster te Leiden
aanvaardde, en de brieven waarin de pastoors aan de conventen in
hun parochie gelegen diverse rechten toestonden, krijgt men de indruk
dat de conventen zelf hun rector mochten kiezen 4 3 ). Het Kapittel evenwel was van oordeel dat de conventen daarin toch niet geheel de vrije
hand moest worden gelaten, en behield zich dan ook het recht voor een
eventuele keuze te beoordelen. Op de algemene vergadering van 1474
м

) Acta: 1466.
) Acta: 1467.
4,0
) Zie voorgaande noten.
« ) Acta: 1468.
•η) Oork. dd. 1464, Nov. 14. Arch. Hem. Inv. no. 8; Oork. dd. 1465, Jan. 12.
Arch. Nazareth-Rljsw. Inv. no. lb*.
« ) Oork. dd. 1465, Mei 6. Arch. Kl. Leiden; Oork. dd. 1454, Dec. 11 ; 1470, Juli
11 ; 1475, Aug. 1. Arch. Mar. Magd. Gouda. Inv. no. 4 ; Oork. dd. 1480. Arch. Mar.
Magd. Gouda. Reg. 16 ; Acta : 1506.
w
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werd bepaald dat voortaan niemand als rector of socius in de niet'
geïncorporeerde conventen zou worden toegelaten dan met medeweten
en goedkeuring van het kapittel of van de superior prior. Aan de visitatoren van de betrokken kloosters droeg men op daar mede te delen dat
het Kapittel zich dit recht van goedkeuring voorbehield 44 ).
In de loop van de jaren werd het echter gebruikelijk dat kanunniken
van het Kapittel rector van deze conventen waren « ). Hiertegen had het
Kapittel bezwaar, niet alleen omdat het de aanstelling van deze rectoren
niet volledig in de hand had, maar ook omdat het grote aantal rectoren
even bezwaarlijk was als vroeger. Op het algemeen kapittel van 1479
bepaalden de patres capitulares dan ook, dat voortaan een lid der Orde
alleen maar tot rector van een niet-geïncorporeerd convent kon worden
benoemd door een algemeen kapittel of een capitulum privatum 46 ). Het
Kapittel was echter kwalijk gezind dit veel te doen, want het jaar daarop
schreef het op de algemene vergadering voor, dat de visitatoren van deze
kloosters moesten uitzien naar geschikte candidaten voor de rectoraten
onder de saeculiere geestelijkheid. Zolang deze nog niet gevonden waren,
zouden de in functie zijnde rectoren, blijkbaar kanunniken, in hun ambt
worden gehandhaafd 4 7 ). In het begin van de zestiende eeuw werd door
het Kapittel nog eens krachtig onderstreept dat het niet de bedoeling
was, dat kanunniken rector van deze conventen waren. Op de eerste
plaats had men daarvoor niet voldoende krachten en op de tweede plaats
konden de conventen hierop geen enkele aanspraak doen gelden, daar het
Kapittel door de privileges van Nicolaas V en bisschop Rudolf van Diepholt hiervan was vrijgesteld 4 β ).
Of tengevolge van de beslissingen van 1479 veel kanunniken naar
hun kloosters zijn teruggekeerd, valt niet op te maken, maar het is zeker
dat ondanks deze kapittelbesluiten en de bezwaren tegen dergelijke
benoemingen in 1506 door het Kapittel naar voren gebracht, er toch nog
kanunniken rector werden in de niet-geïncorporeerde kloosters.
In het S. Agnesconvent in Amsterdam b.v. is er na de dood van Jan
Dier, onder wiens bewind het convent onder de visitatie van het Kapittel
kwam, slechts één saeculiere priester rector geweest, zijn onmiddellijke

**) Acta : 1474. Vfll. Oork. dd. 1465, Mei 6. Arch. Kl. Leiden. Inv. no. 378.
« ) Acta: 1479.
*·) Acta: 1479.
« ) Acta: 1480.
^ ) Acta: 1506, 1507. Paus Nicolaas V regeerde van 1447-1455. Duidelijk werd
met diens privilege bedoeld de reeks pauselijke voorrechten door zijn legaat Nicolaas
de Cusa in 1451 aan bet Kapittel verleend.
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opvolger Harwijck van W e s o e p 4 9 ) . Sedertdien waren tot 1592 kanunniken rector in dit convent 6°).
Samenvattend kunnen wij dus opmerken : hoewel deze conventen niet
in het Kapittel werden geïncorporeerd, hoorden zij onder een bepaald
opzicht toch bij het Kapittel, omdat zij onder de visitatie en het toezicht.
en dikwijls ook onder directe leiding van de Kanunniken stonden ; omdat
zij leefden volgens de statuten van het Kapittel en er alle gunsten en
privileges van deelden. Daarom ook kan men zeggen dat zij doortrokken
waren van de geest die er leefde in het Generaal Kapittel.
Sedert de stichting in Arnemuiden tot stand gekomen was, had het
aantal Kanunnikenkloosters geen uitbreiding meer ondergaan. Terwijl
meerdere conventen van vrouwelijke Tertiarissen nog Regularissenkloosters waren geworden, waarvan er enige onder het Kapittel van Sion
kwamen, gingen er bijna geen broeders van de Orde van Penitencie meer
over naar Augustinus' Regel. Het convent van St. Hieronymusdal of
„Lopsen" bij Leiden deed zulks in 1460, de broeders van S. Anthonius'
Boomgaard in Haarlem in 1479. In welke betrekking dit laatste convent
gestaan heeft met het Kapittel van Sion, alvorens het opgenomen werd
in de Norbertijnerorde, is niet duidelijk 50 *).
Een verklaring waarom zo weinig mannelijke Tertiarissen Reguliere
Kanunniken werden, ligt ten dele hierin dat hun aantal veel geringer was
dan dat der zusters, en misschien is ook het hechter worden van de band
van het Utrechtse Kapittel van invloed geweest.
Zoals in het begin van dit hoofdstuk is gezegd, ondernamen de Kanunniken tenslotte nog de stichting van een nieuw klooster in Rengerskerk.
In 1476 dienden enige personen bij bisschop David van Bourgondie een
verzoek in, een klooster van Reguliere Kanunniken te mogen oprichten
in de parochie van Rengerskerk, een plaatsje op Walcheren dicht bij
Zierikzee, welk verzoek de bisschop inwilligde 61 ).
Deze nieuwe stichting wilde de bisschop eigenlijk opdragen aan de
Regulieren van de Congregatie van Windesheim, want hij verleende aan
dit nieuwe convent alle gunsten en voorrechten van het Windesheimer
« ) BBH. 40 (1921) 277.
w») BBH. 40 (1921) 277-279.
eo
») Volgens D'oude Chronyke zou het convent S. Anthonius' Boomgaard, dat in
1479 de Regel van Augustinus aannam, behoord hebben tot het Kapittel van Sion,
alvorens het in 1484 opgenomen werd in de Orde van Premonstreit. Uit de oorkonden
die betrekking hebben op de opname in deze orde valt zulks echter niet op te maken.
Misschien heeft het die vijf jaren slechts onder de visitatie van het Kapittel gestaan ?
D'oude Chronyke, 538; Arch. Haarlem. Inv. no. 1965, 1966.
51
) Oork. dd. 1476, Mei 18. A. R. A. HS. 3e afd. no. 247. Inv. по. 16.
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Kapittel б 2 ). De oprichting van het convent werd echter niet ter hand
genomen door deze Kanunniken, maar door de Regulieren van het
Generaal Kapittel. Op de jaarlijkse vergadering van dit Kapittel in 1479
werd een zekere Theodoricus Gherardi, of ook Dire Gherijt geheten,
benoemd tot prior van het klooster Bethlehem te Rengerskerk, zoals dit
klooster door bisschop David was genaamd- 53 ). Ter zelf der tijd werden
Costinus de Heyloe tot supprior en Johannes de Zijl tot procurator van dat
convent benoemd 5 4 ). Twee andere Kanunniken, die al in Rengerskerk
waren, vermoedelijk met de opdracht de eerste bewoners van dit convent
in het kloosterleven in te leiden, zoals wij dat ook in Heiloo zagen, kre
gen opdracht naar hun eigen conventen terug te keren 6 5 ). Men was van
mening dat de vorming van de nieuwe kloosterlingen reeds ver genoeg
gevorderd was om tot de definitieve inrichting van de gemeenschap te
kunnen overgaan. Het nieuwe klooster werd in het Kapittel opgenomen,
gelijk de andere kanunnikenkloosters. Want hoewel in geen enkel jaar ver
meld wordt dat de prior van Rengerskerk zitting had in het definitorium,
mogen wij de volledige inlijving toch als vaststaande beschouwen, daar in
1483 de prior van Rengerskerk benoemd werd tot visitator van Stein 5 β ) ,
«en taak welke uitsluitend voorbehouden was aan de prioren van het
Kapittel.
De ligging van het klooster Bethlehem was evenwel zeer ongelukkig,
daar men voordurend te lijden had van overstromingen 5 7 ). Bovendien
-waren de inkomsten niet bijster groot 6 8 ). Toen men dan ook van een
Antwerps burger land ten geschenke kreeg bij Rumpst, een plaatsje in
de omgeving van Eekeren, niet ver van Antwerpen, is heel het convent
daarheen verhuisd. Men verwachtte daar beter in staat te zijn een goed
klooster in te richten 6 9 ). Ook hier hadden de Regulieren echter te kam
pen met grote moeilijkheden en waren niet bij machte hun plannen te
-volvoeren, zodat zij besloten in I486 huis en landerijen af te staan aan
Reguliere Kanunnikessen 0 0 ).
Het is niet duidelijk wat er verder met de kloostergemeenschap van
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Zie voorgaande noot
Acta : 1479 ; Oork. dd. 1476, Mei 18. A. R. A. HS. 3e afd. no. 247. Inv. no. 16 ;
dd. 1478, Sept. 2. Α. R. Α. HS. Зе afd. no. 247. Inv. no. 17.
Acta: 1479.
Acta: 1479.
Acta: 1483.
Mlraeus, III, 628-629.
Oork. dd. 1476, Mel 18. A. R. A. HS. Зе afd. no. 247. Inv. no. 16.
Mlraeus, III, 628-629.
Zie voorgaande noot.
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Rengerskerk is gebeurd. Het schijnt dat na het vertrek naar Rumpst, waar
het convent maar kort heeft kunnen verblijven, de relaties met het Gene
raal Kapittel vrij spoedig zijn verbroken. Nergens komt het convent meer
in de Acta als een zelfstandige gemeenschap voor ; slechts in verband met
de liquidatie van wat eens het klooster Bethlehem was, wordt het
genoemd. Vermoedelijk is heel de gemeenschap na het vertrek uit Rumpst
uiteengevallen.
Dat vermoeden wordt nog versterkt, wanneer men ziet dat enige jaren
later de lasten van het convent van Rengerskerk door het gehele Kapittel
werden gedragen, zoals blijkt uit de Acta van 1493 β 1 ) . De goederen van
het klooster waren in 1491 verkocht aan de Ambachtsheer van Rengers
kerk, met wien het Kapittel in 1496 in onderhandeling trad over de
vergoeding voor de verschillende verplichtingen en jaargetijden die op
deze goederen rustten en die nog steeds, maar nu door het Kapittel,
werden vervuld 6 2 ). Deze onderhandelingen werden namens het Kapittel
door de superior prior zelf gevoerd, wat het belang ervan voor heel het
Kapittel sterk accentueert 6 3 ).
Dit alles betekende de uiteindelijke liquidatie van het klooster Bethle
hem, van welk klooster een paar jaar tevoren een zekere Hubertus, nog een
leek, in de Hem werd opgenomen, die bij elk kapittel voor een jaar naar
een ander klooster verhuisde 6 4 ). Vermoedelijk is ook Sebastianus, die
in 1493 het klooster in Heiloo als zijn verblijfplaats kreeg aangewezen,
afkomstig geweest van Rengerskerk 6 6 ). Of er nog meer leden van dit
convent in de huizen van het Kapittel werden gehuisvest of naar hun
oorspronkelijk convent terugkeerden, is niets gebleken.
Het convent van Bethlehem in Rengerskerk had opgehouden te bestaan.
Het Kapittel had niet meer de nodige expansieve kracht bezeten om de
stichting van het klooster in Rengerskerk te doen slagen ; zij was op een
mislukking uitgelopen.
O) Acta : 1493, 1498 en volgende jaren ; Oork. dd. 1496, Aug. 16. Α. R. Α. HS.
3e afd. no. 247. Inv. no. 18.
M
) Oork. dd. 1496, Aug. 16. A. R. A. HS. 3e afd. no. 247. Inv. no. 18 ; Oork. dd.
1478, Sept. 2. A. R. A. HS. 3e afd. no. 247. Inv. no. 17.
63
) Zie voorgaande noot.
M
) Acta : 1494, 1498 en volgende Jaren.
м) Acta: 1493, 1494.
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HOOFDSTUK VI.
Het geestelijk leven in het Generaal Kapittel.
In het eerste hoofdstuk werd aangetoond dat de drijfveer die de
Devoten, naderhand Tertiarissen geworden, aanzette het leven van
Reguliere Kanunnikken en Kanunnikessen te aanvaarden, het verlangen
was zich geheel te onttrekken aan de wereld om zich volledig te kunnen
wijden aan het overwegen en overdenken van de geestelijke waarden.
Dat streven hun leven volkomen af te stemmen op de beschouwing van
het goddelijke, heeft op het kloosterleven van het Generaal Kapittel,
waarin een aantal van die Tertiarisconventen was verenigd, zijn invloed
laten gelden en in zekere mate daaraan een eigen karakter gegeven.
Het was de invloed van de Moderne Devotie die deze Vromen zich
tenslotte had doen terugtrekken in het klooster, waar zij zich geheel aan
het „unum necessarium" konden wijden. En ofschoon het kenmerkend was
voor de Moderne Devoten dat zij de geestelijke rijkdom die zij in hun
stille teruggetrokkenheid hadden veroverd, trachtten uit te dragen door
collaties, of in stichtelijke gesprekken anderen tot het zoeken van die
geestelijke schatten probeerden op te wekken, merken we bij de Regulieren
van het Generaal Kapittel van een dergelijke activiteit slechts weinig.
Heel sterk is hier de nadruk gevallen op het zich terugtrekken uit de
wereld, zo volledig mogelijk, om zich tot eigen heiliging te kunnen wijden
aan de overweging.
Aan de activiteit naar buiten werd weinig aandacht besteed, althans
deze werd zeer weinig geaccentueerd. Tenslotte bleef zij niet alleen achterwege, doch het Kapittel nam er beslist een afwijzende houding tegenover aan.
In het begin van het bestaan van het Kapittel zien wij op verschillende
plaatsen de Regulieren nog een dergelijke werkzaamheid vervullen. Niet
alleen door de Kanunniken, maar ook vanuit de conventen van de Kanunnikessen werd getracht invloed uit te oefenen op het geestelijk leven van
de mensen in de wereld. Het nieuwe Kapittel aanvaardde b.v. in 1425 de
schenking van de Goudse priester Dirk Fiorisse, waarbij deze zijn huis in
Gouda afstond met de volledige inventaris en de bibliotheek. Een van de
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voorwaarden aan deze schenking verbonden luidde, dat het Kapittel dit
huis door twee of drie priesters of devote personen zou laten bewonen,
die op alle Zon- en Feestdagen, nadat de Vespers in de parochiekerk
beëindigd waren, hier voor de gelovigen een collado zouden h o u d e n 1 ) .
Een ander voorbeeld dat de Regulieren een geestelijke bediening uitoefenden, geeft de overeenkomst die gesloten werd ten overstaan van
de abt van het Premonstratenserklooster in Warmond met een van diens
onderdanen als pastoor van de parochie te 's Gravenzande, toen het
klooster aldaar werd gesticht. Bij deze gelegenheid werd aan de Regulieren toegestaan te preken, zij het alleen met speciaal verlof van de
pastoor 2 ). Een dergelijke werkzaamheid kunnen wij ook constateren van
het Haarlemse Zijlklooster, waar bij de inwijding van de kapel verschillende aflaten werden verleend, o.m. voor het bijwonen van de collaties 3 ) ;
eveneens van Heiloo, waar bij een zelfde gelegenheid verlof gegeven werd
te biechten in de kapel van de Regulieren 4 ). In Amemuiden bedienden
de Kanunniken zelfs een parochie 6 ).
Toch was het niet hun bedoeling zich aan de zielzorg, in welke vorm
dan ook, te gaan wijden of de geestelijke leiding van personen in de
wereld op zich te nemen. Integendeel, zij wilden zich veeleer onttrekken
aan alle zorgen en beslommeringen die hen zouden kunnen hinderen in
hun verkeer met God.
Elk contact met de buitenwereld konden zij niet verbreken, maar zij
probeerden het zoveel mogelijk te beperken en alle invloed die daarvan
zou kunnen uitgaan te ondervangen. Dit komt b.v. in de constituties naar
voren in de houding die de hospitarius moest aannemen tegenover zijn
gasten e ) , of in het capittel over de procurator, waar werd voorgeschreven
dat de zeiken die buiten het klooster moesten worden geregeld, zoveel
mogelijk door leken of lekebroeders zouden worden afgedaan 7 ). Elders
wordt deze mentaliteit getypeerd door de bepaling dat men op de wandelingen, die bij gelegenheid van de aderlating waren toegestaan, voor
bepaalde zaken geen belangstelling mocht tonen noch daarover een gesprek aanknopen 8 ). Ook uit de vermaning aan hen, die van een reis
*) Oork. dd. H25, Juni 2. Arch. Hem. Inv. no. 4 ; Walvis, II, 139-140 ; NAKG.
7 (1847) 75.
*) Oork. dd. 1437, Jan. 23. Arch, s Gravenzande. Inv. no. 5, fol. 15.
3
) BBH. 16 (1891) Cart. Zijlkl. 26.
·») BBH. 31 (1908) 281-282.
5
) Acta: 1501. Hoelang men die parochie toen al bedlende ia niet duidelijk.
e
) Lib. Const. Dist. 2, с. 12.
T
) Lib. Const Dist. 2, с. 3.
8
) Lib. Const. DUt. 2, с. 16.
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terugkeerden, om niet alles wat zij gehoord en gezien hadden thuis verder
te vertellen, spreekt diezelfde geesteshouding 9 ). Deze bedoeling stond
ook ongetwijfeld achter de kapittelbesluiten, die de prioren en rectoren
evengoed als de onderdanen verboden de steden in de nabijheid te
bezoeken of wandelingen in de omgeving te gaan maken 1 0 ).
Veel van deze afzonderlijke bepalingen zal men ook in de statuten van
andere kloosterlingen kunnen vinden, b.v. van de Windesheimers : op
zich zijn ze dus niet direct typerend voor het Kapittel van Sion. Toch
komt door het geheel der voorschriften die betrekking hebben op de
afgezonderdheid van de Regulieren, het streven naar eenzaamheid,
teruggetrokkenheid en serene rust duidelijk uit. Te meer wanneer men in
dit verband ook ziet met welk een nadruk een tamelijk streng silentium
werd voorgeschreven 11 ).
De tendenz de wereld te willen ontvluchten, die zozeer had bijgedragen
tot de overgang naar het kloosterleven bleef nog doorwerken en deed
zijn invloed op de kloosterlijke mentaliteit gelden. Het is waarschijnlijk
het resultaat van dit verlangen zich geheel los te maken, zich geheel te
kunnen concentreren op het meditatieve leven, dat langzamerhand niet
alleen elke activiteit naar buiten werd vermeden, maar als niet in over
eenstemming met dit kloosterleven tenslotte werd afgewezen.
Die afwijkende houding is langzamerhand gegroeid. Gaat men de over
eenkomsten na, die de verschillende conventen aangingen met de pastoors
van de parochies waarin de betreffende kloosters gelegen waren, dan
blijkt slechts een enkele maal sprake te zijn van een zekere vorm van
zielzorg 1 2 ) . In het algemeen werd in deze overeenkomsten verlof gegeven
voor het houden van de kerkelijke diensten in de kapel, het toedienen
van de Sacramenten, ook in extremis, aan de bewoners van het convent,
en een regeling getroffen in zake het begrafenisrecht in de kapel en de
portio canonica die daarvoor aan de pastoor moest worden afgedragen.
In de oorkonde, opgemaakt toen de Regulieren van Delft naar
Sion wilden vertrekken, werd door het Kapittel van S. Marie in Den
Haag, dat de pastorale rechten over de parochie van Rijswijk uitoefende,
niets toegestaan dat zou kunnen wijzen op een of andere vorm van
activiteit der Kanunniken in verband met zielzorg of geestelijke leiding 1 3 ) .
Bij het vernieuwen van een dergelijke overeenkomst met het klooster van
e

) Lib. Const. Dist. 3, с. 14.
) Acta : 1488, 1498 ; vgl. Lib. Const. Dist. 3, с 16.
" ) Lib. Const 2. с. 16; Acta: 1498.
M
) Zie boven, ЬЬ. 96.
13
) Oork. dd. 1432, feria quarta post dominicain palmarum. Arch. S. Marie. Inv.
no. 219.
10
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Heiloo, waar men eertijds in verband met het verdienen van een aflaat,
van de wijbisschop verlof gekregen had biecht te horen, werd dat voorrecht toch niet opnieuw vastgelegd 14 ).
Op zich zou men dit ontbreken van elk recht om te preken of biecht
te horen zó kunnen opvatten dat de pastoors deze rechten niet wilden of
konden verlenen. Doch met deze veronderstelling schijnt geen voldoende
oplossing gegeven te zijn. Immers het Goudse Collatiehuis, waar de
Regulieren tot dan toe nog altijd de toespraken hadden gehouden 1 5 ),
1β
werd in 1443 door het Kapittel overgedragen aan de H. Geestmeesters ) .
De reden daartoe schijnt geweest te zijn dat de Regulieren niet langer
deze taak wensten te vervullen. Toen zij in 1425 het Collatiehuis aan
vaardden, deden zij dit o.m. onder de voorwaarde dat, wanneer zij de
collaties niet langer hielden of wilden houden, zij het huis met volledige
inboedel en eigendommen zouden overdragen aan de H. Geestmeesters,
die dan op hun beurt moesten zorgen dat de bedongen sermoenen werden
17
voortgezet ). In de acte waarmee het Kapittel het Collatiehuis overdroeg,
gaf het echter geen enkele motivering van deze handeling o p 1 8 ) . Van
de eigenlijke reden hebben wij dus wel geen zekerheid, doch wanneer
men in dit verband de afwijzende houding tegen elke invloed op de
buitenwereld, tegen elke vorm van apostolaat in aanmerking neemt, die
spreekt uit het Liber Constitutionum van 1462, dan ligt het vermoeden
voor de hand, dat het prijsgeven van het Collatiehuis als een vroeg
symptoom van deze houding moet worden aangezien.
Het is inderdaad opvallend hoezeer, blijkens gegevens uit het Liber
Constitutionum alleen al, het Generaal Kapittel afwijzend stond tegenover
het actieve leven, de zielzorg en het apostolaat. Scherp werd deze geestes
houding getekend door in het Liber Constitutionum weg te laten het capittel
„de curatis", dat de Windesheimers in hun constituties hadden 1 9 ). Over
het uitoefenen van de pastorale bediening is in de constituties van het
Kapittel van Sion niets te vinden.
" ) BBH. 31 (1908) 283.
15
) Bljdr. H. G. Utr. 20 (1899) 11-13.
!«) Walvis, II, 140-141.
" ) Oork. dd. 1425, Juni 14. Arch. Hem. Inv. no. 4 ; Walvis, II, 139-140 In 1438
was het Collatiehuls verbrand, maar het werd herbouwd. De onkosten hiervan werden
bestreden uit de fondsen van het huis zelf, doch daar deze niet voldoende waren, ver
kochten de Regulieren nog een huis in de stad. Volgens Walvis, — en Carlier
in Bijdr. v. d. Oudheidk. Kring „die Goude" 5 (1947) 53 herhaalt die mening — zou
deze brand de oorzaak zijn waarom de Regulieren het huls overdroegen.
" ) Walvis, II, 140-141.
18
) Vgl. Lib. Const. ; Const. Wind. Pars 3, с 20. Toch heeft men In Amemuiden
een parochie bediend. Acta : 1498.
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Practisch werd alle zielzorg en geestelijke leiding van mensen in de
wereld uitgesloten door het verbod aan de prioren en rectoren, in hun
kapellen biechtstoelen te plaatsen om saeculiere personen in de gelegenheid te stellen te komen biechten. Alleen met bijzonder verlof van de
superior prior mochten zij daartoe overgaan 2 0 ). En omdat dit aan de
oversten slechts bij wijze van uitzondering werd toegestaan, kunnen wij
besluiten dat de andere kloosterlingen nog veel minder verlof kregen als
biechtvader op te treden, daar zelfs voor de leden van het eigen convent,
naast de prior, slechts enkele andere biechtvaders werden aangewezen 2 1 ).
En toen naderhand bij gelegenheid van een pauselijke aflaat de Regulieren
als biechtvaders optraden, werd hun dit met verwijzing naar de constituties
ten strengste verboden 2 2 ).
Biechthoren werd blijkbaar niet tot de taak van de Regulieren
gerekend ; en daarmee was een van de meest invloedrijke vormen van de
cura animarum uitgeschakeld.
Ook een andere minder ingrijpende wijze van apostolaat, doch die in
de Moderne Devotie een zeer belangrijke factor betekende, n.l. het geestelijk gesprek, werd practisch eveneens onmogelijk gemaakt, daar men op
Zon- en Feestdagen niemand uit de stad mocht ontvangen. Overigens
werd dit toch reeds moeilijk toegestaan, zo het regelmatig geschiedde 2 3 ).
Andere symptomen van deze mentaliteit zijn de bepalingen van het
kapittel in de jaren 1493 en 1495, dat de Regulieren wanneer zij op reis
waren. Zondags in geen geval de Hoogmis mochten zingen in de parochiekerk, en dat de socii van de nonnenkloosters daar zelfs niet de H. Mis
mochten gaan lezen 2 4 ). Ook de bepaling dat de kanunnik, die pastoor
was te Arnemuiden, geen stem had in het kapittel van het convent, schijnt
dit te accentueren 2 5 ).
Op het eerste gezicht is het enigszins bevreemdend, dat deze Regulieren, die zo geheel onder de invloed van de Moderne Devotie stonden
en daaruit waren voortgekomen, deze kenmerkende trekken, elkanders
vroomheid en heiliging door wederkerige beïnvloeding te bevorderen,
geheel afwezen. Daar stond echter tegenover dat de andere trekken, het
vluchten uit de wereld, het zich toeleggen op meditatie en eigen heiliging,
des te scherper naar voren kwamen. Wij stellen dan ook vast dat het
20

)
)
м
)
38
)
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M
)
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Lib. Const. Dist. 3, с. 13.
Lib. Const. Dist. 2, с. 1.
Acta: 1483.
Lib. Const. Dist. 3, с. 8 ; Acta : 1515.
Acta: 1493, 1495.
Acta: 1501.
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geestelijk leven der Regulieren nog een ontwikkeling heeft doorgemaakt
en uiteindelijk zijn ideale beleving heeft gevonden in een strikt contem
platief kloosterleven.
Het geestelijk gesprek, om elkander te stichten en op te wekken tot
een deugdzaam leven, werd door de kloosterlingen zelf van weinig waarde
geacht, en er was dan ook bijna geen gelegenheid toe, daar het silentium
sterk benadrukt werd. Alleen op Zon- en Feestdagen bestond er
gelegenheid vrij met elkander te spreken, doch het Liber Constitutionum
spoorde niet aan tot het houden van stichtelijke gesprekken ; het waar
schuwde slechts alle nutteloos gepraat te voorkomen, om welke reden
ook Latijn gesproken moest worden. Het verdiende echter de voorkeur
die vrije tijd aan studie, meditatie, gebed of een „opus sacrum" te
2β
besteden ).
Veel waarde daarentegen werd gehecht aan de persoonlijke overweging,
waarop telkens weer de nadruk werd gelegd. Het is vooral door een
voortdurend overwegen van de goddelijke dingen dat in het Generaal
Kapittel de persoonlijke heiliging moest worden nagestreefd.
Meermalen per dag werden de Regulieren in de gelegenheid gesteld
zich aan de overweging te wijden 2 7 ). Bovendien gaven herhaalde
voorlezingen in refter en kapittelzaal stof waarmee zij hun gedachtenleven
konden vullen. Alles moest er zoveel mogelijk toe bijdragen de klooster
lingen in staat te stellen voortdurend te mediteren, de serene rust en
afgezonderdheid, het strenge silentium enz. En gedurende de dagelijkse
arbeid diende men door herhaalde schietgebeden de geest op God gericht
te houden 2 8 ).
Het eigen karakter van het kloosterleven van het Generaal Kapittel
was dan ook gelegen in het volkomen ingesteld zijn op de contemplatie.
Het stemde daarin weliswaar overeen met andere groeperingen, zoals de
Kanunniken van Windesheim, maar hier werd dit doel toch wel iets
duidelijker beoogd. Het eigen cachet werd niet zozeer gezocht in de uiter
lijke observanties. De verschillende gebruiken en gewoonten, het vasten
en de overige kloosterpraktijken waren dan ook gematigd, óók volgens
hun eigen oordeel 2 Θ ). Maar toch waren zij in menig opzicht strenger dan
die van het Kapittel van Windesheim.
De betekenis van de uiterlijke tucht werd evenwel geenszins gering
*>) Lib. Const. Dist. 3, с. 8.
*») Lib. Const. Dist. 3, с. 8 ; Dist. 2, с. 3 ; Stat. Dist. 2, с. 6 ; с. 7 ; Lib. Const. Dist.
3, с. 1.
» ) Lib. Const. Dist. 3, с. 8 ; Stat. Dist. 2, с. 9.
»J Lib. Const. Dist. 3, с. 10.
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geschat en aan het handhaven van de discipline besteedde het Kapittel
veel zorg 3 0 ).
Het contemplatieve karakter van het kloosterleven in het Kapittel van
Sion werd voorts niet bepaald door de overweging, opgevat als een
gedetermineerde oefening volgens een vast schema verricht, doch als een
voortdurend zijn geest laten bezig zijn met het bovennatuurlijke. Het was
de sfeer, de mentaliteit waarin men leefde, waarin men zich bewust was
van de relaties tussen het menselijke en het goddelijke, het beseffen van
de wisselwerking die er is tussen God en de mens, tussen de Verlosser
en het kind van God.
Deze sfeer te scheppen, deze geesteshouding bij zijn onderdanen tot
stand te brengen en te handhaven was vooral de taak van de prior en in
de zusterskloosters van de rector en daarnaast van de priorin. Immers als
biechtvader was de prior, en bij de zusters de rector, de geestelijke
leidsman in het klooster 31 ), en hij kon door zijn geregelde instructies 32 )
zijn berispingen en vermaningen in het schuldkapittel 33 ) en kapittelzaal 3 4 ) en door zijn persoonlijk voorbeeld grote invloed uitoefenen op het
geestelijk leven van zijn onderhorigen.
Zoals gezegd waren de kloosterlingen meerdere keren per dag in de
gelegenheid zich aan de beschouwing te wijden in meditatie, lezing of
gebed. Deze werkzaamheden werden echter niet scherp als afzonderlijke
functies van de geest onderscheiden, maar hepen vrijwel dooreen, zodat
we op verschillende plaatsen dit alles zien aangegeven met de algemene
aanduiding van studeren 3 6).
Vóór verschillende Uren van het Koorgebed werd daaraan telkens een
half uur besteed, terwijl in de mannenkloosters ook de avonduren
voor studie waren bestemd. Op Zon- en Feestdagen werd het grootste
deel van de dag daaraan gewijd, ook in de nonnenkloosters 36 ).
De studie nam op die manier in het leven van de Regulieren een belangrijke plaats in, en dat is ook de reden waarom zij hun kloosters van goede
bibliotheken trachtten te voorzien. Daar konden zij voor hun studie,
lezing of meditatie de boeken lenen die zij nodig hadden 3 7 ).
Van enkele kloosters van het Kapittel zijn lijsten van boeken die op de
80
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bibliotheken stonden, bewaard gebleven 3 S ). Van andere kloosters worden
links en rechts verspreid nog enkele delen uit hun boekenschat bewaard
of worden in Memorieboeken e.d. vermeld 3 9 ).
Uit deze verspreide en zeer onvolledige gegevens kunnen wij toch wel
opmaken dat die boekerijen inderdaad goed voorzien waren. Zoals te
verwachten was, vertoonden de bibliotheken alle een zekere overeenkomst, hierin gelegen dat de werken die zij bevatten merendeels van
theologische aard waren 4 0 ). Dat vond zijn oorzaak in de bedoeling
waarmee die boekenschat was samengebracht. Zij moest voornamelijk
dienen om de kloosterlingen het materiaal te verschaffen voor hun meditatieve studie, een middel zijn tot intensivering van het contemplatieve
leven.
Al ontstond er op deze wijze een zekere eenheid, toch boden de bibliotheken op het terrein dat zij bestreken, een grote verscheidenheid. Men
kon er natuurlijk de boeken van de H. Schrift in meerdere exemplaren
vinden en commentaren op de boeken van de Bijbel van diverse schrijvers.
Er waren werken van Kerkvaders als Augustinus, Chrysosthomus en
Hieronymus ; werken van Orígenes en van kerkelijke schrijvers uit latere
tijd als Anselmus, Basilius, Beda, Gregorius de Grote en Bernardus.
Talloze preken, hetzij over het liturgisch tijdeigen, hetzij over de heiligen;
dogmatische en meer ascetische werken stonden er. Van de oude meesters
van het geestelijk leven kon men er boeken vinden, maar ook de jongere
en eigentijdse schrijvers waren er goed vertegenwoordigd, zoals b.v.
Johannes Gerson, Hofmeester, Dionysius de Karthuizer, Jordanus van
Saksen, Tauler, Hugo van Praag en meerdere anderen.
Van Geert Groóte, Gerlach Petri, Thomas a Kempis, Hendrik Mande,
Gerard Zerbolt daarentegen waren er praktisch geen werkjes aanwezig.
Dit is des te opvallender, omdat het Generaal Kapittel voortgekomen was
uit dezelfde geestelijke stroming waartoe deze schrijvers behoorden en
38
) van Stein. Stadsregister van Gouda, VI, fol. 16, vs. -23 vs.
van Margarethakl. In Gouda, gedr. Meinsma, 257-260.
van Annakl. in Delft. Arch. Anna, Delft. Inv. no. 2 ; S. Anna stond slechts onder de
visitatie van het Kapittel.
39
) van Marienpoel. Vgl. Meinsma, 264.
van Agneskl. in Amsterdam. Vgl. BBH. 40 (1921) 271.
40
) Dit geldt voornamelijk voor Stein en Margarethaklooster ; het grootste deel
echter der boeken van S. Anna in Delft, dat slechts onder visitatie van het Kapittel
stond, werd gevormd door juridische werken, het aantal theologische en filosofische
boeken bedroeg daar slechts een zeventigtal, op een totaal van ruim vijfhonderd. Misschien moet deze afwijking gezien worden als een symptoom dat de conventen die slechts
onder de visitatie van het Kapittel stonden, toch niet zo geheel van de geest van het
Kapittel waren doordrongen als de geïncorporeerde conventen.
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waarvan zij de grote stuwkrachten waren. Slechts van Thomas a Kempis
hebben wij een paar werkjes gevonden, een gedeeltelijk afschrift van de
Navolging en het Soliloquium animae 4 1 ).
Ook trof men er nog wel andere boeken, die meer tot de profane wetenschap behoorden, zoals natuurkundige en historische werken. In Stein
stonden ook verschillende opera van de klassieken op de bibliotheek,
b.v. Cirero, Terentius en Sallustius, doch niet alle klassieke werken waarover men beschikte, schijnen in de lijst die tot ons is gekomen opgenomen
te zijn. Erasmus somt zelf verschillende andere op die hij in zijn jeugd
ter beschikking had en waarvan ook een gedeelte op de kloosterbibliotheek
zal hebben thuisgehoord 42 ). Verder kon men er werken vinden van
humanisten, b.v. van Johannes Despauterius de „ars versificatoria" en
publicaties van Ficinus, Angelus, Johannes van Monte Regio en anderen.
Ook in andere dan theologische boeken stelden de Regulieren dus enig
belang, doch blijkbaar namen deze werken een secundaire plaats in. In
verband met het kloosterleven moet men ook de geringe belangstelling
zien, die zij voor de klassieken en humanisten hadden, van wie alleen
maar werken voorkomen op de boekenlijsten van Stein en op de uitvoerige
en lange lijst van het Annaklooster, waar zij in nog groteren getale aanwezig waren dan te Stein. In het oog van de Regulieren golden zij gemakkelijk als te werelds en heel weinig geschikt om hen te helpen een
contemplatief leven te leiden. Wanneer Erasmus later zozeer klaagt over
het gebrek aan belangstelling voor de studie en dat hij slechts steelsgewijs
zich in Stein daarmee had kunnen bezighouden, moet dit ongetwijfeld
worden verstaan van de studie der klassieken en der „bonae litterae" 4 3 ).
Overigens was die uitlating in tegenspraak met hetgeen hij vroeger daarover gezegd had, wat trouwens zijn geschriften uit die tijd ook voldoende
aantonen 4 4 ).
Interesse voor de wetenschap bestond er wel degelijk en studie vormde
een voornaam onderdeel van het leven der Regulieren van het Kapittel
van Sion. Het terrein waarover hun intellectuele arbeid zich uitstrekte,
verschilde echter hemelsbreed van de „bonae litterae" waarin Erasmus
destijds het ideaal van zijn studie zag. Voor de Regulieren had de studie
een dienende functie in verband met hun contemplatief leven.
Voorzover wij hebben kunnen nagaan zijn zij in hun intellectuele werk41
) Melasma, 258, en een werkje, afkomstig uit het klooster Nazareth, bewaard In
het Bissch, Museum te Haarlem.
4!!
) Ferguson, 2.
43
) Vgl. de uitlating van Com. Aurellus in een brief aan Hoen. Burmannus 247.
**) Ferguson, 1-2.
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zaamheid blijven staan bij het in zich opnemen van de kennis, die zij
zich door hun studie veroverden. Werken op ascetisch of theologisch
gebied door leden van het Generaal Kapittel geschreven, zijn er eigenlijk
niet bekend. Zij schijnen zich er niet op toegelegd te hebben hun verwor
ven inzicht aan anderen mede te delen. Daarom is het ook vrijwel onmo
gelijk na te gaan of zij een eigen spiritualiteit bezaten, of waarin die
eventueel zou hebben bestaan.
Het enige ascetische werkje waarvan wij weten dat het uit de kring
van deze Regulieren stamt, is een werkje van Erasmus, dat hij als jong
kanunnik geschreven heeft. Het heet „de Contemptu mundi" en was
bedoeld om een jonge man te overtuigen van de waarde van het klooster
leven. Toen dit werkje later tegen Erasmus werd uitgespeeld als bewijs
dat hij toch niet altijd een tegenstander van het kloosterleven was geweest,
liet hij het in druk verschijnen, met toevoeging van een voorwoord en een
hoofdstukje tot besluit, waarin hij een felle aanval lanceerde om het
betoog van de voorgaande hoofdstukken weer te ontzenuwen 4 6 ).
Dit werkje kan echter moeilijk beschouwd worden als een volwaardig
getuigenis van het kloosterideaal van de Regulieren. Er blijkt veeleer uit
dat Erasmus, toen hij dit boekje schreef, de ware bedoeling van het
kloosterleven niet begreep 4 e ).
Sommige Regulieren hebben iets op historisch terrein gepresteerd, daar
zij in korte kronieken de geschiedenis van hun conventen optekenden.
Zo werd de geschiedenis van het klooster de Hem door Marten Visscher
beschreven, doch deze kroniek is verloren gegaan 4 7 ). Heyman Florensz
liet als rector van het Margarethaklooster in Gouda door zijn socius
Lambertus Wilhelmi de geschiedenis van dit convent op schrift stellen,
welke kroniek later werd voortgezet door rector Robertus 4 8 ). Ook ver
schillende rectoren van het Amsterdamse Agnesconvent hebben zich
beijverd de meest gedenkwaardige gebeurtenissen vast te leggen, waar
van bij de samenstelling van het Memorieboek van dit convent ongetwijfeld
gebruik is gemaakt 4 9 ).
Werken van meer betekenis dan deze kloosterkronieken schreef Cor*») Hyma, 167-171.
*·) Hyma, 179-180. Voor de Inhoud van „de Contemptu mundi" : 173-179. Later
wanneer hij dispensatie van zijn geloften aanvraagt, beroept Erasmus zich erop dat
hi) min of meer tegen zijn wil in het klooster is moeten gaan. Misschien heeft hl] dat
wel wat erg benadrukt, maar nergens is er in zijn brieven enige uitlating te vinden
waaruit het tegendeel blijkt.
« ) van Berkum, 446, 456 ; Walvis, I, 239.
** ) HS. Gouda. Marg. Stichting- en privll. boek, fol. 6, 7.
«·) BBH. 40 (1921) 237, 23β.
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nelius Aurelius, die waarschijnlijk een tijd hoorde tot het convent in de
H e m 5 0 ) . Hij was de samensteller van de zg. Divisiekroniek 5 1 ) en weer
legde in zijn „Batavia" de beweringen die Geldenhauer in zijn „Lucubrationes de Batavorum Insula" geponeerd had 5 2 ) .
Hoewel men, afgaande op de uitlatingen van Erasmus, zou verwachten
dat er bij zijn medebroeders al heel weinig liefde voor de schone letteren
te vinden was, blijken de feiten daarmee toch wel enigermate in tegen
spraak te zijn. Cornelius Aurelius heeft er zich met veel enthousiasme op
toegelegd 5 3 ), en aan hem heeft Erasmus zelfs voor een deel zijn huma
nistische vorming te danken gehad. In zijn gedichten behandelde Aurelius
bij voorkeur religieuze onderwerpen. Hij wees Erasmus er op dat deze
zijn geleerdheid met vroomheid moest gepaard doen gaan en zich er voor
moest wachten in zijn gedichten het geestelijk element te verwaarlozen.
Erasmus beloofde daar voortaan op te zullen letten ^ ).
Een andere Regulier, evenals Erasmus conventuaal van Stein, die zich
met de bonae litterae bezighield, was Willem Herman, een neef van
Cornelius Aurelius. Erasmus was zeer met hem bevriend en had niets dan
lof voor zijn werk. Een bundel van Willems gedichten gaf hij tijdens zijn
verblijf te Parijs uit, waar ze zeer gunstig werd ontvangen б Б ) .
Deze laatste drie kanunniken hebben waarschijnlijk allen de school in
Deventer bezocht, waar zij de klassieken leerden bewonderen en hun
geestdrift om deze te bestuderen en na te volgen geboren werd. Het
contact met gelijkgezinden bevorderde nog hun studie en droeg er toe bij
dat zij hun werk gingen uitgeven. Hierbij ondervonden zij slechts weinig
medewerking van hun medebroeders, want ofschoon men in de Hem een
drukkerij was begonnen, in de verwachting het herstel van hun klooster
dat in 1495 was afgebrand, beter te kunnen bekostigen, zijn daar alleen
maar liturgische en religieuze boeken gedrukt. Litteraire of historische
werken noch van anderen noch van hun medebroeders zijn daar uitgege
ven ; toch weten wij dat Aurelius aan de prior van de Hem gevraagd
had zijn Apocalyps te publiceren 5 9 ).
Steunend op de boekenlijsten van de beide zusterkloosters moeten we
o0) NAKG. NS. 4 (1905) 73 ; Corn. Aurelius wordt ook door v. Berkum als con
ventuaal van de Hem genoemd, v. Berkum, 446.
81
) Hand. Mij. Ned. Letterk. (1888/89) 114 sq.
т
) NAKG. 2 (1902) 13; Cornelius schreef nog andere geschiedkundige werken.
Voor zijn oeuvre zie : NAKG. 2 (1902) 20-21.
M
) Vgl. zijn werken, voorgaande noot ; NAKG. 4 (1905) 59-73.
M
) Ferguson, 9.
w
) Hyma. 151-152.
M
) Burmannus, (257-258).
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verder vaststellen dat de belangstelling voor de profane wetenschap bij
de nonnen van S. Margaretha beduidend geringer was dan bij de Kanunniken ; bij de zusters van S. Annaklooster echter was zij des te groter 6 7 ).
Ons ontbreken verdere gegevens omtrent de wetenschappelijke prestaties, die in andere kloosters van het Kapittel misschien nog geleverd zijn.
Ook is de inhoud van hun bibliotheken niet meer bekend, maar we mogen
op grond van hetgeen hierboven is aangevoerd, besluiten dat het niet
ontbrak aan interesse voor de studie en de betekenis daarvan niet werd
onderschat.
Toch vormde de studie niet het voornaamste deel van het geestelijk
leven in de kloosters van het Generaal Kapittel. Het hoogtepunt van het
contemplatieve leven was gelegen in het bidden van het Goddelijk
Officie 68).
Bij de oprichting van het Generaal Kapittel had bisschop Frederik van
Blankenheim aan de nieuwe Kanunniken opgedragen het Officium Divinum te bidden volgens de Ordinarius van de kathedraal van Utrecht 5 9 ).
Aan de Kanunnikessen van dit Kapittel stond hij echter als een heel
bijzondere gunst toe, dat zij in plaats van het officiële gebed der Kerk
het Officie van Maria baden. De reden waarom hij haar deze gunst
verleende, was dat de zusters genoodzaakt waren door handenarbeid,
b.v. het weven van wol of linnen, of het afschrijven van boeken, in haar
levensonderhoud te voorzien 6 0 ). Een enkel convent schijnt vrij spoedig,
dank zij de milddadigheid van zijn begunstigers, in staat geweest
te zijn de Getijden van Maria te vervangen door het canoniek gebed β 1 ).
Andere hebben dat voorbeeld gevolgd, of zijn er toe overgegaan na het
ingrijpen van bisschop Rudolf van Diepholt in de organisatie van het
Kapittel ö2 ). Blijkbaar had de materiële welvaart van de Kanunnikessenconventen na verloop van een dertigtal jaren sedert de oprichting van het
Kapittel een voldoende hoogte bereikt e3 ). Het kapittel was toen tenminste
van oordeel dat er geen reden meer aanwezig was van de destijds verleende gunst nog langer gebruik te maken, en deed in alle nonnenconventen de Getijden van Maria door het Officium Divinum vervangen ^4 ).
57

) Melnsma, 257-260 ; Catalogus librorum... Anne . . . Delphis, Arch. Anna. Delft.
Inv. no. 2.
M
) Vgl. Acta: 1468.
M
) Oork. dd. 1418. Zie bijlage.
»o) b.v. BBH. 16 (1891) Cart. Zljlkl. 24, 26; Stat. Dist. 2, с. 9.
OT
) b.v. Marienpoel. v. R. Outh. Rijnl. 435-436 ; v. R. Outh. Rijnl. 413 sq.
«•J Oork. dd. 1442, Dec. 31. Arch. Hem. Inv. no. 3.
63
) Vergelijk Marienpoel, waaraan het Inkomen aan renten, door de statuten toe
gestaan — 100 mark zilver per jaar — werd toegekend, v. R. Outh. Rijnl. 416.
M
) Acta : 1449 ; vgl. HS. Gouda. Marg. Stichting- en privil. boek, fol. 6.
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Toch zou men uit een kapittelbesluit van 1472 moeten opmaken, dat
er in sommige conventen een uitzondering is blijven bestaan. In dat jaar
werd opnieuw benadrukt dat alle monialen, zowel in het Koor als privatim.
de Horae Canonicae moesten bidden. Door de visitatoren kon daar evenwel in gedispenseerd worden eB ).
Het Goddelijk Officie werd dus zoals bisschop Frederik had voorgeschreven, in het Generaal Kapittel gebeden volgens de Ordinarius van
de kathedraal. Deze bevatte de volledige regeling van de psalmen, lessen,
antifonen, responsoria en oraties van de Canonieke Uren ; verder de
samenstelling van de misgebeden en de verschillende cérémonies die
onderhouden moesten worden. Voorts stond er in aangegeven, hoe in de
loop van het jaar de verschillende delen in verband met de perioden van
het tijdeigen van de liturgische kalender veranderden. Ook bevatte hij
nog de regels hoe het Officie samengesteld moest worden als bepaalde
feesten samenvielen, bv. vanwege een Zondag of een heiligenfeest van
hoge rang.
De bisschop had de Kanunniken evenwel toegestaan van de Ordinarius
toch enigermate af te wijken, door goed te vinden dat zij in verband met
hun speciale devoties er wijzigingen en aanvullingen in aanbrachten β β ).
Van Walraven van Meurs kreeg het Kapittel in 1435 echter toestemming
de Ordinarius van het Kapittel van Windesheim over te nemen 6 7 ), doch
het schijnt van dit verlof geen gebruik te hebben gemaakt. In de reeds
meermalen ter sprake gekomen „Littera fundationis" van Rudolf van Diepholt bleef de eigen Ordinarius van het Kapittel gehandhaafd 6 9 ), die
veel grotere overeenstemming met de Utrechtse Ordinarius heeft bewaard
dan die van Windesheim es).
De grootste veranderingen erin zijn vermoedelijk aangebracht in de
jaren 1463, 1464, toen een groot aantal heiligenfeesten aan de kalender
werd toegevoegd 7 0 ). De heiligenkalender van het Generaal Kapittel
vertoonde aanmerkelijke verschillen met die van het bisdom Utrecht,
waarin veel meer regionale heiligen waren opgenomen, maar ook met
die van het Kapittel van Windesheim 7 1 ).
aB
) Acta : 1471. Deze acta zijn naderhand doorgestreept. Het is niet duidelijk of
deze bepaling slaat op de geïncorporeerde of op de niet-gelncorporeerde conventen.
e«) Oork. dd. 1418. Zie bijlage.
*») Oork. dd. 1435. Oct. 12. Arch. Kl. Leiden. Inv. no. 869b.
08
) Oork. dd. 1442, Dec. 31. Arch. Hem. Inv. no. 3.
«*)
Séjourné, 26.
' ю1) Acta: 1463, 1464.
^ ) Vgl. Brevarium Sionense ; Brev. Windeshemense ; Ordinarius; Het Boek, Nr.
25 (1938) 6-44; Jaarb. der Kon. VI. Academie ν. Taal- en Letterkunde 27 (1913)
93-105.
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Door de veranderingen in de loop der jaren in de oorspronkelijke
Ordinarius aangebracht, waarbij de afzonderlijke conventen met een
tamelijk grote vrijheid schijnen gehandeld te hebben 7^), was er in dit
opzicht weinig sprake meer van een volledige overeenstemming in het
Kapittel. Men oordeelde het dan ook nodig het boek grondig te herzien,
en daarom gaf het algemeen kapittel van 1467 aan een commissie,
bestaande uit de supprior van Donk, IJsbrandus Frederici van Stein, de
procurator van 's-Gravenzande, Bartholomeus Andree van Sion, en de
73
superior prior, opdracht de revisie ter hand te nemen ). Reeds op het
volgende kapittel kon de commissie haar werk ter goedkeuring voorleggen,
74
en het verkreeg de instemming der patres capitulares ). Het jaar daarop
werd er nog een kleine verandering aangebracht, nl. dat de lessen van de
H. Catharine gezongen moesten worden. Tegelijkertijd bepaalde men om
nieuwe verwarring te voorkomen, dat de Ordinarius zoals die nu samen
gesteld was, overal gevolgd moest worden, en geen convent er iets aan
mocht toevoegen of eruit weglaten. Wanneer zich echter hier of daar
moeilijkheden voordeden of twijfel ontstond, kon de prior localis daarin
een beslissing nemen 7 Б ).
Herhaaldelijk werden op het kapittel kwesties betreffende de Ordina
rius voorgelegd, hoe een of ander feest gevierd moest worden, of een
heilige aan de kalender zou worden toegevoegd ; van dergelijke bepalingen
kan men er in de Acta meerdere vinden. Een definitieve regeling was
met de nieuwe redactie dus niet bereikt, ofschoon men in 1469 het laatste
woord hieromtrent gesproken had willen z i e n 7 6 ) . Er werd echter over
gewaakt de herstelde uniformiteit van de Ordinarius te behouden 7 7 ).
Enige jaren na deze herziening werd ook de tekst zoals die voor de
zusters gold, vernieuwd en in overeenstemming gebracht met de gerevi
seerde Ordinarius. Bij deze bewerking werden de gebruiken van de
zusterkloosters enigermate gesauveerd en zoveel mogelijk met elkaar in
overeenstemming gebracht. Om dit werk tot stand te brengen had het
kapittel in 1471 een opdracht gegeven aan de rectoren van Marienpoel
en het Magdalenaklooster in Amsterdam 7 8 ).
Beide redacties van de Ordinarius van het Kapittel zijn bewaard geble
ven. De officiële Ordinarius is in het Latijn geschreven, en een exemplaar
та
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V e l. Acta : 1469.
Acta: 1467.
Acta: 1468.
Acta: 1469.
Acta: 1469.
Acta: 1472.
Acta: 1471.

ervan berust in de bibliotheek van het Groot Seminarie te Hoeven 7 9 ) ;
de tekst zoals die voor de zusters gold, is ook behouden, in een HS.
afkomstig uit het klooster Marienpoel, dat thans berust in het Gem.
Archief te Leiden 8 0 ). Deze tekst is in het Nederlands geschreven, heeft
een andere volgorde in de verschillende onderdelen en is in het algemeen
iets korter. Ook ontbreken er enige capita in, b.v. over het toedienen van
de Sacramenten aan de stervenden en de begrafenisritus, doch deze kan
men vinden in „dat Costerboeck" en het „Costerinneboeck", die beide
uit het zelfde nonnenklooster afkomstig zijn 8 1 ).
Het bidden van het Goddelijk Officie was over de gehele dag en nacht
verspreid 8 2 ), en men diende er zich telkens met grote zorg op voor te
bereiden 8 3 ) . En tijdens het Officie zelf moesten de Regulieren elke stoor
nis vermijden en voorkomen dat zij anderen in hun aandacht
hinderden 8 4 ).
In het begin dat het Kapittel gevormd was, werd het Officie eenvoudig
gezegd. Tot het op deze bescheiden wijze verrichten van het Opus
Divinum was men ongetwijfeld gedwongen door de matige welvaart van
de kloosters, waar met handenarbeid, bij voorkeur het afschrijven van
boeken 8 Б ), voor een belangrijk deel in het onderhoud werd voorzien. En
daarvoor moest zo veel mogelijk tijd uitgespaard worden 8 e ) . Langzamer
hand echter konden de Regulieren er toe overgaan het Officium Divinum,
althans verschillende gedeelten ervan, te zingen. Toch was dat in 1462
nog niet overal het geval, want in het Liber Constitutionum werd nog de
verklaring opgenomen, dat er voldoende reden was het zingen van het
Officie achterwege te laten, wanneer de economische staat van het
klooster het nodig maakte veel tijd aan de handenarbeid te besteden 8 7 ).
Een zestal jaren na het samenstellen van het Liber Constitutionum was
het algemeen kapittel van oordeel dat er geen termen meer aanwezig
waren om van deze dispensatie nog gebruik te maken. Daarom droeg het
aan de visitatoren op bij de afzonderlijke conventen na te gaan of de
dispensatie nog nodig was ; zo niet, dan moesten zij voorschrijven dat
voortaan het Officie gezongen zou worden, daar dit de Regulieren als
™)
M)
81
)
82
)
** )
**)
"·)
w
)
87
)

Groot Seminarie Hoeven Bibliotheek. HS. (91. a. β).
Arch. Kl. Leiden. Inv. no. 882.
Arch. Kl. Lelden. Inv. no. 883 ; 884.
Vgl. Stat. Dist. 1, с. 12; Lib. Const. Dist. 2, с. 7 ; Ordinarius; Costerboeck.
Zie boven ; over de studie.
Ordinarius; Stat Dist. 2, с 4, 5.
Lib. Const Dist. 3, с 8 ; Stat. Dist. 2, с. 9.
Lib. Const. Dist. 3, с. 8.
Lib. Const. Dist. 3, с. 8.

109

Kanunniken van het Generaal Kapittel nog meer betaamde dan andere
kloosterlingen »e ).
Het Opus Divinum beschouwden de Kanunniken dus wel als hun voornaamste taak, waaraan zij de meeste zorg en tijd moesten besteden. Zij
zongen hun getijden statig en gewoonlijk tamelijk langzaam, al werd soms
het tempo iets versneld 8 9 ), en zonder orgelbegeleiding, want naar het
schijnt waren zij niet erg enthousiast over het orgel ; men vond het eerder
storend dan stichtend 90 ). Bovendien waren zij in hun zang zeer vast'
houdend aan de gebruikelijke melodieën, zodat in het begin van de zestiende eeuw enige krachtige maatregelen genomen werden tegen het
bezigen van moderne melodieën en vrijheden die sommigen zich bij het
zingen veroorloofden. Er moest gezongen worden zoals voorgeschreven
was91).
Een ander argument waaruit blijkt, van hoe groot belang het Officium
Divinum werd geacht voor de kloosterlingen, biedt de zware verplichting
waaronder zij tot deelname aan het Koor gehouden waren. Bleven zij
zonder voldoende reden of zonder verlof uit het Koor weg, dan gold
dat als een ernstig vergrijp, dat zwaar gestraft werd 9 2 ). En wanneer
zij niet aan dat Opus Divinum deelnamen, telden zij eigenlijk niet meer
als volledig kloosterling mee, ook al was het om een zeer geldige reden,
als ziekte of ouderdom. Iemand die niet in het Koor kwam, verloor zijn
stem in het kapittel van het huis 9 3 ).
Uit hetgeen over het Officie is gezegd, blijkt dat de Regulieren steeds
groter zorg daaraan gingen besteden en dat de betekenis die zij eraan
hechtten, immer groeide. En zo wordt geaccentueerd dat zij daar het
zwaartepunt van hun contemplatieve leven legden.
Naast het Goddelijk Officie schreef de Ordinarius nog voor dagelijks
de Getijden van Maria te bidden. Het grootste deel van het jaar moest
dat in het Koor gebeuren. Het geschiedde dan in aansluiting op de Uren
van het Officie ; sommige gedeelten gingen er aan vooraf, andere volgden.
Op enkele tijden van het Kerkelijk Jaar werden zij privatim gebeden en
ook wanneer er een „vigelie van IX lessen" gehouden werd. Bovendien
werd op verschillende dagen het Officium Defunctorum in het Koor gereciteerd, of althans een enkele noctum 9,1 ).
M

) Acta: 1468.
) Ordinarius; Lib. Const. Dist. 2, с. 8.
90
) Ordinarius,
w) Acta: 1504, 1544.
««) Lib. Const. Dist. 3, с. 3 ; Stat. Dut. 2, с. 4 ; Acta : 1475-1477, 1480-1482, 1482,
1484-1486. Ook degene die pastoor was in Arnemulden verloor zijn stem. Acta : 1498.
m
) Acta: 1451, 1497. 1506.
**) Ordinarius.
88
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Steunend op de verschillende gegevens die hier over het geestelijk leven
van de Regulieren van het Generaal Kapittel zijn samengebracht, mogen
wij besluiten dat hun kloosterleven zeer sterk een contemplatief karakter
vertoonde, waarbij zij het zwaartepunt legden in het plechtig Koorgebed.
In dit strakke contemplatieve kloosterleven was het vroomheidsideaal van
de Devoten, die de grondslag legden voor dit Kapittel, tot volledige
ontplooiing gekomen.
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HOOFDSTUK VII.

Latere jaren en ondergang van het Kapittel.
Zoals in het voorgaande werd aangetoond, was door de bepalingen
van het Liber Constitutionum, met verschillende kapittelbesluiten herhaal
delijk aangevuld, en de vernieuwing van de Ordinarius het leven van de
kloosterlingen volkomen omschreven. Deze reglementering en omschrij
ving verstarde het religieuze leven echter niet, want dit bleef zich ont
wikkelen. Voortdurend werden wijzigingen aangebracht in de heiligen
kalender, waarvan het feest van de H. Monica een sprekend voorbeeld is.
In 1490 werd voorgesteld en aangenomen dit feest als duplex te vieren,
maar op het volgende kapittel werd dat weer afgeschaft. Opnieuw volgde
een voorstel van dien aard in 1498, doch het kon weer niet de algemene
instemming vinden, zodat uiteindelijk de definitieve bekrachtiging niet
werd bereikt. Pas een vijftiental jaren later werd het definitief aan
genomen ! ).
Verschillende devoties vonden ook ingang bij de Regulieren, waarvan
sommige algemeen aanvaard werden, zoals de eredienst van de H. Eucha
ristie2), het luiden van de Angelus 3 ), terwijl andere als particuliere
devoties aan afzonderlijke conventen werden toegestaan. In Amemuiden
had men b.v. een bijzondere verering voor de Moeder van Smarten 4 ), en
die devotie verspreidde zich over andere conventen. Een tweede voor
beeld biedt het klooster S. Marie in Gouda, waar men op de Vrijdagen
van de Advent na de vespers nog de antifoon „O Crux gloriosa" zong •>).
Ook het schenken en aanvaarden van fratemiteitsbrieven, waarmee
men degene aan wie een dergelijke brief gegeven werd, liet delen in de
goede werken 6 ), en de grote ijver waarmee men aflaten wilde ver-

x

) Acta: 1490. 1491, 1498. 1512-1514, 1520.
) Acta: 1466, 1512-1513.
*) Acta: 1519-1521.
•») Acta: 1521, 1526-1527.
5
) HS. К. В. Haag. 70 H 76. Acta : 1512.
0
) Acta: 1477. 1481, 1493, 1496, etc.; Veder Inv. M. 4 ; Arch. Mar. Magd. Gouda.
Inv. no. 7.
3
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dienen 7 ), tonen aan dat het vroomheidsleven van de Regulieren niet
verstard was.
Het hoge peil van het kloosterleven dat rond 1470 was bereikt, bleef
echter niet gehandhaafd en vrij spoedig boette de religieuze geest, die
zozeer had bijgedragen tot de volledige ontwikkeling van het kloosterleven in het Kapittel aan kracht in.
Een eerste aanduiding van de verzwakking der religieuze mentaliteit
was de grotere zorg die men aan de kleding ging besteden. Dit gaf het
Kapittel aanleiding te bepalen dat de bonnetten van de Kanunniken niet
van zijde mochten zijn en het model van dit hoofddeksel onveranderd
moest blijven 8 ). Telkens weer moest men er op terugkomen, dat de
kloosterlijke eenvoud in de kleding diende te worden gehandhaafd, dat
alle buitennissigheden vermeden en de voorschriften die daarover waren
gegeven in acht genomen moesten worden 9 ).
Duidelijker spreken de straffen, die gesteld werden op het wegblijven
uit of te laat komen in het Nachtofficie, van het afnemen van het enthousiasme waarmee de religieuzen hun kloosterideaal beleefden t 0 ).
Nog andere gegevens tonen aan, dat de overtuiging waarmee men het
kloosterleven leidde veel van zijn kracht had verloren. Ook bij deze
Regulieren kwam het voor dat men uit het klooster wegliep 1 1 ), en de
overheden werden dan ook aangemaand de nodige maatregelen tegen de
fugitivi te treffen 1 2 ) . De volmacht die de prioren op het algemeen kapittel
van 1519 ontvingen, om hun onderdanen bij wijze van straf en ter verbetering naar een ander klooster te kunnen overplaatsen, zonder daarvoor
nog de instemming van de superior prior of het kapittel te moeten vragen
tekent ook de achteruitgang i*).
Een van de voornaamste trekken die het leven van deze Regulieren
kenmerkte, was de drang naar afzondering, het zich terugtrekken uit de
wereld, doch tegen het einde van de 15e eeuw trad hierin verslapping op.
Vooral de socii van de zusterkloosters schoten in dit opzicht nogal eens
tekort i*), en de rectoren kregen de vermaning daar strenger op te letten.
Maar ook de andere religieuzen verbraken de afzondering meer dan
nodig of nuttig w a s 1 6 ) . Zo was de wijze waarop men in verschillende
T

) Acta : 1483 ; verschillende wijdingsbrieven van altaren en kapellen.
) Acta: 1473.
8
) Acta: 1473, 1475, 1490, 1493, 1497, 1500, etc.
10
) Acta: 1480-1482, 1483-1485, 1489-1492, 1497, 1499, 1506.
" ) Acta: 1479, 1496, 1518.
^ ) Acta: 1496, 1518.
la
) Acta: 1519-1521.
14
) Acta: 1483, 1488.
le
) Acta: 1498, 1515.
8
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coqventen vrouwelijke gasten ontving en haar de nodige gastvrijheid
betoonde, niet meer in overeenstemming met de voorschriften die daarcentrent in bet Libe? Constitutionum waren, vervat. Pat oonvçntualen de
maaltijd gebruikten samen met de vrouwelijke gasten, was algemeen
gebruikelijk, gemorden16), en het spraken met vrouwen, 2onder iniiçhtneming van de voorschriften die daarop betrekking hadden, was een
nusbruik, dat vooral in 'sGravenzande, maar ook elders bestond17)·
De verschillende gegevens die wij hier hebben aangehaald laten zien
d3t de religieuze geest die de kloosterlingen van het Generaal Kapittel
beziçlde aan kracht had verloren ; de mentaliteit was anders geworden.
De leidende figuren, zagen en erkenden deze achteruitgang en poogden
hem te ondervangen door herhaaldelijk op de bestaande bepalingen en
vQorschriftçn te wijzen of deze opnieuw in te scherpen.
Het kwam in de loop der jarçn nog al eens voor dat de clausuur in
de kloosters der zusters niet meer in al haar gestrengheid werd onderhouden. Ten dele lag hiervan de schuld bij de rectoren, die zonder voldoende gewichtige reden bet slot binnengingen of anderen daar binnen
lieten. Doch ook de bisschop scheen al te gemakkelijk verlof hiertoe te
geven 1 »). En dat de zusters uitgingen ter verpleging van zieken, was
evenmin in overeenstemming met haar contemplatief leven Xö ). Maar ook
in de conventen der Kanunniken onderhield щеп in het begin van de 16e
eçuw de clausuur niet çaeer zoals het behoorde20). Telkens echter wanneer het kapittel dergelijke tekortkomingen constateerde, verwees het met
паДгцк na^r de voorschriften van de constituties en het kerkelijk recht
ел, eiste nauwgezette naleving ervan.
Ook wat het onderhouden der armoede betreft schoten sommige ReguUeren inderdaad te kort, omd^tt menig socius van de rectoren zich schuldig
maakte aan het Rebben van privébezit. Hoewel de socü mia of meer
оадісг het gezag van de rector stonden, was deze toch niet hun prior, ea
zo waren zij tamelijk zelfs&awlig. Daar zij nu dikwijls ia de gelegenheid
waleen dooff het afschrijven van boeken of het geven van onderwijs enige.
vçifdienstçn te maken,, gebeurde het nog al eens dat zij deze als, pfivébe?it beschouwden en daar naar eigen goeddunken over beschikten ?* )>·
Dat was echtçr een misvatting en werd hun dan ook ten strengste door
het kapittel verboden, evenals het bezitten of bij zich hebben van geld
10
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1941.
1506,
1495,
1515,
1518.
1481,

1515, 1522.
1496, 1531 ; HS. К. В. Haag. 70 Η 76. ДсЦ: Ш7.
1537.
1483-1485, 1508 ; HS. К. В. Haag. 70 Η 76. Acta : 1517.

voor eigen gebruik. Zij meenden evenwel aan dit verbod te kunnen ont
komen door dat geld in bewaring te geven aan de donaten of andere
personen die niet door de gelofte van armoede gebonden w a r e n 2 2 ) . Op
die manier handelden zij natuurlijk evenmin in overeenstemming met hun
gelofte van armoede.
Het zich aanmatigen van persoonlijk bezit was echter een misbruik dat
moeilijk scheen uit te roeien, ondanks de zware straffen die werden
opgelegd, wanneer men daar iemand op betrapte 2 3 ).
Gevallen van insubordinatie deden zich op het einde van de 15e eeuw
eveneens voor en wel in verband met het ambt van procurator. Nadat in
1471 het benoemen der procuratoren op het kapittel aan de orde was
gekomen, met de bedoeling het convent daarbij grotere invloed te
geven 2 4 ), bleef toch deze benoeming — zoals in het Liber Constitutionum was geformuleerd — in handen van de prior 2 5 ). Men kan zich
voorstellen, dat voor de meeste kanunniken het procuratorschap geen
aanlokkelijke functie was, doch veeleer een onus betekende. In het dee
moedig aanvaarden nu van deze functie is men soms te kort geschoten.
Men moet zelfs eenvoudig geweigerd hebben de benoeming te aanvaar
den. Immers het algemeen kapittel ontnam in 1478 aan ieder die over
eenkomstig de constituties voor het procuratorschap was uitgekozen, maar
-ongenegen was dit ambt op zich te nemen, het stemrecht en sloot hem
uit van een eventuele benoeming tot rector 2 6 ). In de volgende jaren werd
deze straf nog verzwaard door zo iemand uit te sluiten van elke overheids
functie 2 7 ), terwijl kort daarop nog het verbod er aan werd toegevoegd,
gedurende drie jaren zich buiten het klooster te begeven 2 8 ).
Wanneer men in het algemeen bij de benoemingen of opdrachten niet
gehoorzaamde of het waagde tegen de prior te appelleren, moest de
betrokkene streng gestraft worden 2 0 ).
Het meermalen terugkeren van dergelijke kwesties in de Acta Capituli
wijst er op, dat de kloosterlingen in de gehoorzaamheid aan hun oversten
werkelijk te kort schoten, doch toont evenzeer, dat de overheid zich om
trent deze misdragingen zeer bezorgd maakte. Het kapittel oordeelde het
nodig met krasse maatregelen daartegen op te treden, een duidelijk bewijs
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voor de ernst waarmee men van de kant der superieuren probeerde deze
tekortkomingen te voorkomen, en voor de grote waarde die men in deze
kringen bleef hechten aan het nederig beoefenen der gehoorzaamheid.
Op de diocesane synode in 1549 door bisschop George van Egmond
in verband met de in te voeren kerkelijke hervormingen bijeengeroepen,
kon de rector van het Amsterdamse Kanunnikessenklooster Ter Lely,
weliswaar namens het Kapittel verklaren dat hij geen bijzondere tekortkomingen kende van de kloosters die tot het Kapittel behoorden 3 0 ), maar
toch valt met de voorgaande gegevens voor ogen, niet te ontkennen, dat
ook bij deze groepering van kloosterlingen een zekere verslapping was
ingetreden. De religieuze geest die de leden van het Generaal Kapittel
had »voortgestuwd, was zeker minder krachtig geworden. Het ideaal
bezielde hen niet meer in die mate als vroeger.
In deze verzwakking van het religieus enthousiasme en het verslappen
van de observantie moet men de innerlijke oorzaken zien waarom het
Kapittel niet heeft kunnen stand houden, toen in de 16e eeuw de Reformatie kwam.
Vrij spoedig na het optreden van Luther als hervormer waren diens
ideeën al doorgedrongen in de kringen der Regulieren en hadden daar
aanhangers gevonden, want teeds in 1523 vluchtte een conventuaal van
'sGravenzande weg om zich naar Bremen te begeven 3 1 ). En hij schijnt
niet de enige Regulier van het Generaal Kapittel geweest te zijn, die tengevolge van zijn reformatorische sympathieën het klooster verliet 8 2 ).
Deze voorvallen waren vermoedelijk de aanleiding tot het strenge
onderzoek dat het jaarlijkse kapittel in 1524 aan de visitatoren opdroeg
om na te gaan, in hoeverre de verschillende conventen en personen de
lutherse ideeën waren toegedaan. In geval zij bevonden dat men zich
daaraan schuldig maakte, moesten zij de betrokkenen ernstig vermanen
zich te beteren. Werd de vermaning evenwel genegeerd, dan dienden
de visitatoren die personen aan het algemeen kapittel bekend te maken 3 3 ).
Het jaar daarop werd nogmaals met grote nadruk het onderzoek naar de
lutherse leer gelast en bovendien een streng verbod uitgevaardigd boeken
die de nieuwe leer uiteenzetten of huldigden, toe te laten 34),
*») Joosting-Muller, V. 268.
) Frederlque, Corp. Inquls, IV, 242 ; Dodt, III, 33.
) Frederlque, Corp. Inquis, IV, 246. Geciteerd een fragment uit Petrus Taborita's :
Hist. ν. Vriesland, waarin deze verhaalt dat in Holland twee Regulieren „beide van die
Qynkers oerden" wegliepen. Waarschijnlijk moeten wij daaronder Regulieren van het
Generaal Kapittel verstaan.
Μ
) Acta : 1524. Vgl. Brief van Corn. Aurelius aan Hoen ; Burmannus, 247 .
s*) Acta: 1525.
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Een zelfde onderzoek werd nog eens bevolen in 1526, en tegelijkertijd
werden de voorschriften met betrekking tot het ontvangen van en spreken
met geestelijke zowel als wereldlijke personen aan de kanunniken en
zusters opnieuw ingescherpt, om te voorkomen dat langs deze weg de
35
reformatorische leer bij hen zou kunnen binnendringen ).
In de Acta Capituli, die tot 1549 bekend zijn worden verder geen maat'
regelen meer vermeld om de Hervormde leer te stuiten. Bij later gehouden
visitaties bleef men waarschijnlijk echter aandacht aan dit punt besteden,
zoals in 1572 in Stein зв).
Of de visitatie in het klooster ten Zijl in Haarlem, die de bisschop
daar rond 1526 liet houden, ook verband hield met de invloed van de
37
Reformatie, valt niet na te g a a n ) . Evenmin kan worden vastgesteld of
de misdaden die Franciscus Florentius bedreven had en waarom hij ver
volgd werd, iets met reformatorische sympathieën hebben te maken
gehad 3 «).
Toch heeft men door de voorzorgsmaatregelen niet kunnen bereiken
dat allen gevrijwaard bleven voor ketterse leerstellingen. Sonnius ontmoette op een van zijn reizen een „monachum apostatum, infectum variis
erroribus haereticis", afkomstig uit het klooster van 's Gravenzande, als
pastoor in Arteveen 3 9 ). Hij ontsloeg hem uit de functie en zond hem
nadat hij zijn dwalingen had afgezworen, naar zijn klooster terug, waar
hij hem op water en brood liet gevangen houden. Korten tijd later was
de gevangene echter ontvlucht 40 ).
Geen van de conventen van het Kapittel heeft de Hervorming overleefd. Daartoe zullen — gelijk wij zeiden — de verslapping van de
kloosterlijke tucht en het afnemen van de bezieling waarmee de religieuzen
aan hun roeping beantwoordden enigszins hebben bijgedragen, zij het
op indirecte wijze. Van veel grotere invloed echter zijn vermoedelijk de
ideeën geweest, die de hervormers in Duitsland tegen het kloosterleven
verspreidden, — een in wezen van de religieuze levensstaat afkerige mentaliteit — en die ook in de lage landen ongetwijfeld hebben doorgewerkt.
Het aantal conventualen liep door het sterven der ouderen steeds meer
terug ; hun plaatsen werden niet meer door jongeren ingenomen, omdat
het kloosterleven zijn aantrekkingskracht had verloren. Het klooster in
Amemuiden werd in 1553 opgeheven omdat er nog maar drie KanunM
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niken over waren 4 1 ). In Heiloo, waar de Windesheimer Kanunniken van
het S. Jansklooster bij Amsterdam, na de brand die hun klooster had
verwoest, werden opgenomen, waren de oorspronkelijke Regulieren nog
slechts gering in aantal en niet meer in staat de eredienst naar behoren
te verrichten. Zij stelden wel condities om door de nieuwgekomenen niet
terstond onder de voet gelopen te worden, doch al spoedig was het convent
van Hedoo een klooster van Windesheimers 4 2 ). Een van de Goudse
zusterkloosters dat onder visitatie van het Kapittel stond, werd in 1553
eenvoudig bij een van de conventen van het Kapittel ingelijfd 4 3 ).
Deze teruggang valt ook op te maken uit de suppliek der Regulieren
van 's Gravenzande, gericht aan Philips II, om voor hen bij de H. Stoel
saecularisatie aan te vragen. Daarin voerden de Kanunniken als een van
de motieven voor hun verzoek aan, dat er geen jonge mannen meer waren
die zich tot het kloosterleven geroepen voelden of de professie wilden
afleggen 4 4 ). In zijn critiek op de suppliek ontkende Sonnius dat er geen
roepingen meer waren, maar hij wees er op dat niemand er meer voor
voelde in het klooster te gaan wegens het algemeen verval van het
kloosterleven 4 б ).
De uitwendige oorzaken waaraan moet worden toegeschreven dat geen
klooster van het Generaal Kapittel zich heeft kunnen handhaven en het
Kapittel langzamerhand is uiteengevallen en ten gronde gegaan, zijn
vooral de politieke situatie en daarmee gepaard gaande, de zich wijzigende
houding van de Overheid op het punt van de religie.
De inval van de Geuzen in Den Briel was het sein geweest voor een
georganiseerde opstand, waarbij Holland de leiding had. Op de eerste
vergadering der Staten in Juli 1572 gehouden, was wel een religievrede
aangenomen, doch die werd het volgende jaar door het verbod van alle
godsdienstoefeningen weer opgeheven 4 6 ). Daar al de nog bestaande
kloosters van het Kapittel in Holland lagen, ondervonden zij zonder uit
zondering de gevolgen van de protestantisering van dit gewest, die door
dat verbod van hogerhand werd ingezet. Ofschoon verschillende steden,
waaronder Gouda, Haarlem, Leiden, Schoonhoven en later nog Amster
dam, zich bij de opstand hadden aangesloten onder beding dat het katho
licisme in de bestaande positie gehandhaafd zou blijven, ondervonden de
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Regulieren öok daar de gevolgen van de ptotestantiserihg, daar déze
satisfacties gewoonlijk niet van lange duur waren. De wijziging van de
bevolkingsgroepen door de vlucht van personen uit het katholieke kamp
en de terugkeer van ballingen uit het andere kamp, had ten gevolge dat
de bestuurscolleges na enige tijd vaak doör andere personen werden
gevormd dan bij de overgave. Daardoor was dt houding van deze collèges
ten aanzien Van de religievrede ook dikwijls gewijzigd 4 7 ). Deed zich
dan éen aanleiding voor om aan deze religievrede een einde té maken,
bv. in Gouda in 1574 bij de ontdekking vati een complot van katholieke
burgers die de stad weer in dè macht van dé Spanjaarden Wilden brengen,
dan werd deze maar al té vaak aangegrepen om dé hervormde religie een
Voorrangspositie te geveb of het katholicisme geheel te Verbieden 48 ).
Dé houding van de Staten in deze kwestie Was door het opheffen van
de religievrede van 1572 duidelijk genoeg geworden. En deze gedragswijze heeft ook haar invloed gehad op het in beslag nemen van de geestelijke goederen, waarmee men in 1573 al volop bezig was. Op de
13e Februari van dat jaar werd doof dé Prins eh de Staten een plakaat
uitgevaardigd, waarbij beslag werd gelegd op de góéderen van vluchtelingen en ballingen, maar ook op hét bezit van hen die „die gemeéiié
saicke van desen lande niet toegedaert" Waren 49 ). Daardoor kwamen
practisch alle kloostergoederen voor annotatie in aattmerking. Het was
immers na de opheffing van de religievrede voor de hand liggend, dat
de kloosterlingen niet meer óuverdéeld ,,die gémeene saick" wareh toegedaan 3 0 ).
Een van de eerste conventen die vali deze maatregel het slachtoffer
werd, was het klooster in 's Gravenzande, dat reeds de 24é Februari
1573 een beheerder voor zijn goederen kreeg aangewezen 6 1 ). Hetzelfde
lot ondergingen dat jaar nog de Delftsé kloosters S. Anna eft S. Agnes,
en ook het klooster Sion, waarvan de bewoners zich in 1572 vanwege
de vijandelijkheden hadden teruggetrokken in de stad en welks gebouwen,
toen reeds gesloopt waren B2 ).
In Gouda schijnt al vóór de opheffing van de satisfactie een aaftvahg
gemaakt te zijn met de annotatie, zoals valt op té maken uit het lot van
het S. Margarethaconvent б3 ). Van bijna alle kloosters dié deel uitmaakten
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van het Kapittel kunnen wij vinden dat hun goederen werden geanno
teerd. Wel ontvingen de conventuelen dan een alimentatie, gewoonlijk
gefinancierd uit de opbrengst van hun eigen kloostergoed. De Regulieren
van 'з Gravenzande dienden daartoe een verzoek in bij de Prins van
64
Oranje ), elders was het een van de lasten, opgelegd aan de instelling
55
waaraan de goederen werden toegewezen ).
Het is duidelijk dat wegens de anti-katholieke wetten en de moeilijk
heden ten gevolge van de inbeslagname der gebouwen en goederen, er
geen sprake meer kon zijn van een normaal en gezond kloosterleven. Of
velen van de Regulieren in deze tijd nog gevlucht zijn, is niet duidelijk ;
men krijgt echter de indruk dat het er slechts weinigen waren, terwijl het
merendeel de alimentatie aanvaardde en zich neerlegde bij de veranderde
situatie. Toch betekende dat nog niet altijd dat zij daarmee ook de kap
op de tuin hingen of overgingen tot de hervormde religie. Sommigen heb
ben dat inderdaad gedaan, zoals uit een stuk betreffende de administratie
66
van de goederen van de Hem valt op te maken ). Maar het is aller
minst zeker dat dezen de meerderheid vormden ; er staat tegenover dat
anderen trouw bleven aan hun roeping 6 7 ) en een stille hoop koesterden
dat de oude toestand vroeg of laat zou worden hersteld. Zo vermaakte
een zuster van een der Goudse conventen de rente van honderd gulden
aan het gasthuis, met de bepaling dat het deze rente zou genieten tot dat
Kanunnikessenconvent weer opnieuw zou worden geformeerd 6 8 ). En
de jongste Regulier van Stein, Cornelius Adriaansz Diephorst heeft nog
jaren lang de pastoor van Gouda bijgestaan in het uitoefenen van de
zielzorg 5 9 ). Hij was waarschijnlijk de laatste die van het Generaal
Kapittel nog was overgebleven, toen hij in 1631 in het oudemannenhuis
in Gouda overleed.
Van een officiële opheffing van het Kapittel door de H. Stoel, zoals
dat bij het Kapittel van Windesheim is gebeurd, is niets bekend.
Het Kapittel is langzamerhand ten gronde gegaan. De Regulieren
beleefden in de 16e eeuw niet meer met hetzelfde enthousiasme hun ideaal
als zij dat gedaan hadden bij de opkomst van hun Kapittel. Doch er zijn
geen gegevens voorhanden om van ergerlijk verval te kunnen spreken.
Wij mogen dit dan ook niet aangeven als de eerste factor waaraan de
M
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ondergang van het Kapittel moet worden toegeschreven. Dit is veeleer
het gevolg van de omstandigheden waarin het Kapittel in de critieke tijd
verkeerde. Op de eerste plaats moet men in aanmerking nemen, dat alle
kloosters lagen in het gebied, waar het eerst en meest fel de hervormde
godsdienst werd ingevoerd. Vervolgens zal men grotendeels aan het
gemis van voldoende jonge krachten en het ontbreken van bruisend
enthousiasme kunnen wijten, dat de Regulieren niet in staat gebleken zijn
de lasten en wederwaardigheden van de Reformatietijd te boven te komen.
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BIJLAGE.
1416, Juli H.
Frederik van Blankenheim, bisschop van Utrecht, geeft verlof aan de
Tertiarissen van zijn bisdom, die reeds in het Kapittel zijn verenigd, over
te gaan tot de Regel van Augustinus en verenigt degenen die van dit
verlof gebruik maken in een eigen Kapittel waarvoor hij de inrichting
vastlegt. Vervolgens schrijft hij voor hoe zij als Regulieren moeten leven
en geeft aan welke gunsten zij genieten.
R. A. Utrecht. Archief van de bisschoppen van Utrecht, register 9, fol. 107 vs.
— Í08 vs. Muller, Reg. 2031. Andere afschriften van deze oorkonde
bevinden
zich in het Gem. Archief te Leiden, nl. Archieven van de kloosters Inv. no. 869a,
869b en 870. Varianten van deze afschriften worden aangegeven, waarbij naar
het respectievelijke stuk is verwezen met А, В of C. Het verschil in schrijfwijze
is echter niet nader aangegeven.

Fredericus Dei gratia episcopus Trajectensis universis et singulis ad
quos presentes nostre 1 ) littere pervenerint salutem in Domino sempitemam.
Magno devocionis affectu audivimus quod status quarumlibet perso«
narum presertim in dyocesi nostra Trajectensi in humilitatis spiritu Deo
servientium non solum per sánete conversacionis merita 2 ) floreat verum
eciam cotidie auctore domino felicibus proficiat incrementis. Sane veridica
relacione percepimus quod dilecti in domino filii frates ordinis sancti
Francisci de poenitentia nuncupati in civitate et dicta nostra dyocesi
Trajectensi attencius considerantes quod — licet felicis recordacionis
Nycholaus papa quartus ordinem predictum a beato Francisco confessore
institutum confirmare et alii summi pontífices approbare declarare et
diversis privilegiis dixerint 3 ) insignire — licet eciam nos eundem ordinem
et personas eiusdem paterno confaventes 4 ) affectu ordinaria nostra auctoritate auctore Deo hucusque proteximus tam diversis graciis et privilegiis
muniendo quam ora lactancium б ) contra eundem per censuram eccle1
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weggelaten in A.
merito in A.
duxerint in A. В. С
confoventes in A. В. C.
latrantium in A. В. C.

siasticam compescendo—nichilominus tamen predict! f ratres, soler ter attendentes quod refrígescente caritate et superbabundante iniquitate successu
temporis tantus candor puritatis tante caritatis et simplicitatis excelsa
preconia ceteraque commendabilia honestatis opera laxatis habenis diu
perseverare non possunt, considerantes insuper quomodo ex diversis mundi
partibus devoti viri regulam beati Augustini ab ecclesia multipliciter approbatam sub diversis formis habituum professi in sacra synodo Constanciensi inpresentiarum solempniter celebrata confluxere, communicato cum
jurisperitis aliisque 8 ) doctis et religiosis patribus Consilio debito nee metu
timidi sed simpliciter futura et Deum pre oculis habentes, ob arcioris ac
tucioris vite propositum humiliter postularunt, dum adhuc vita nobis comes
iuerit, auctoritate nostra ordinaria regule beati Augustini fieri professores.
Nos igitur, qui pus desideriis devotorum eo libencius annuimus quo in
ipsis gloria Dei et animarum salus noscitur contineri, sollicite pessantes 7 )
quod prefate persone dicti ordinis de poenitentia auctoritate regule sue
liberum noscuntur posse 8 ) habere transitum ad quamcumque religionem
approbatam, unde merito huiusmodi pium 9 ) devocionis affectum et artioris vite propositum plurimum in domino commendantes, venerabilibus viris
ac dominis priori regularium in Trajecto 1 0 ), cistcrciensi in Yselsten ac
post invcstionem n ) aliquarum domorum generali priori dictorum fratrum
qui se ad ordinCm canonicorum regularium transtulerint aut 1 2 ) per eundem priorem ex ipsis fratribus regularibus deputando, committimus et
mandamus quatenus predictos f ratres et sórores conven tuum dicti ordinis
capitulo eorundem unite 1 3 ) nostre dyocesi iam existencium, qui se ad
beati Augustini regulam predictam transferre voluerint, habitu regule 11 )
congruenti investiant id est subtili albo de lino mantello quoque nigro et
desuper capucio nigro vel superpellicio et almucio sive cappa prout congruit honestati — conversis quoque et donatis habitus ordinent et disponent
prout generali capitulo earundem personarum videbitur expediré.
Et debito deliberacionis tempore elapso professionum vota suscipiant.
Insuper ut sacerdotes et clerici in sacris constituti secundum ordinarium
ecclesie nostre cathedralis horas suas canónicas persolvant exceptis qui) que weggelaten in В. С.
') pensantes in A. В. С.
и
) posse weggelaten in В. С, па habere in A.
H
) pium na affectum in В. C.
10
) priori tussengevoegd in А. В. C.
11
) investitionem in B.
ls
) ac i. p. v. aut in A.
13
) unites in А. В. С
14
) et tussengevoegd in С.
11

123

busdam (fol. 108) pro observancia et devocione ordinis ipsorum secundum
consilium 16 ) capituli eorum generalis requisitis.
Illitterati vero et sórores more solito certum numerum de oratione
dominica vel cursum beate Marie semper virginis dyatim legant, ordinaria
nostra auctoritate de speciali gratia indulgemus.
1β
Verum quia predictas sórores solita simplicitate et pro parte ) propriis
17
laboribus cupimus sustentari, nolumus ) eas ad cantandum horas suas
obligare.
18
19
Inclusas tarnen atque velatas pro bona competentis ) sustentacionis )
20
certis ) annuis redditibus et proventibus secundum communem estima21
cionem ) proborum et arbitrium generalis capituli ipsorum volumus esse
provisas. Nee domum seu conventum inclusionis sue cuicumque ex ipsis
exire liceat et quod ad easdem sórores inclusas et professas non sit aditus
persone cuiuscumque, preterquam in casibus a iure aut 2 2 ) laudabili
consuetudine permissis 23 ) aut per 2 4 ) evidentem utilitatem generale capi'
tulum earundem consenciet 25 ).
Uli vero conven tus, quorum persone ut prefertur provise non fuerint 2 ΰ ),
more 2 7 ) donatarum vel conversarum secundum ordinacionem generalis
capituli praedictorum regularium absque velatura in domibus suis non
inclusis 2 e ) sub regulari obedientia diete religionis beati Augustini humiliter
conversenter. Nolumus tarnen eas passim sine expressa licentia prioris
cuiuslibet loci extra cepta habitationis earundem quomodolibet evagari 2 Θ ).
Quodque nulla domorum tertii ordinis, quibus praedicte gracie concesse
sunt, se ad ordinem regularium transférât super istis privilegiis nostris sine
expressa licencia et speciali scitu capituli generalis canonicorum regularium
predictorum.
Ceterum persone tercii ordinis, que in conventibus se ad predictam 3° )
15
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propter in A. В. C.
consentirei in A. В. С
fuerant in A. С
modum in C.
inclusas in C.
evagare in B.
praedictum in A. В. С

ordinem beati Augustini tiansferentibus degunt et se ad obedientiam diete
religionis transferre propter debilitatem vel aliam causam noluerint, sub
obedientia regule tertii ordinis et superioris ipsius domus 3 1 ) humiliter
conversentur.
Et quia morum uniformitas pacem favet 3 2 ) et concordiam représentât,
devocioni in hac parte dictorum fratrum inclinati, ut superiores fratrum et
sororum regule beati Augustini huiusmodi, quos priores appellati volumus,
aliquem ex seipsis ad certum tempus in suum possint eligere superiorem
priorem. Qui cum personis, quas singule domus ad hoc deputaverint, singulis annis capitulum celebret generale cum plenaria potestate statuendi
corrigendi et reformandi, quae secundum Deum pro conservatione religionis
huiusmodi viderint 33 ) expediré.
Et ut quelibet persona diete religionis a suo priore, ad quem de cetero
investionem 34 ) velationem professionum recepcionem et votorum emissionem personarum huiusmodi volumus pertinere, sórores videlicet velamina
suscipere et ad manus eiusdem prions vel alterius in loco eius cum aliis
cbservanciis capituli earundem solempnia vota trium substantialium 3S )
huiusmodi religionis ut morum 36 ) est emitiere 37 ).
Donati vero votum solitum, quo se astringent ас privilegiis gaudeant et
rigoribus religionis arceant 3 8 ), auctoritate nostra ordinaria tenore presencium indulgemus, praecipientes nichilominus pro conservacione vite spiritualis ut unum ex praelatis dicti ordinis, qui ad hoc a capitulo generali
eorumdem assignatus fuerit, in visitatorem eligant tociens quotiens capitulo
eorum generali videbitur expediré.
Cui et nos de uberiori dono gratie dicte з ) personas singulis annis tam
in capite quam in membris auetoritatem visitandi defectus et excessus
corrigendi et de Consilio 40 ) saniorum 4 1 ) partis conventus cuiuslibet
similiter 4 2 ) et capituli generalis priorem a u t 4 8 ) priorissam destituendi
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38
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domo in А. В. С
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videntur in A.
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dictas in A. B. C.
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instituendi et confirmandi poenitentiam quoque pro commissie salutarem
injungendi.
Cum universis eciam abstinentiis et austeritatibus religionis huiusmodi
ex causa legitima dispensandi et quociens oportunum fuerit eius vices
aliquibus discretis committendi plenam et liberam concedimus f acuita tem.
Praeterea, quia dictum ordinem de poenitentia et canonicorum regularium
nostre dyocesis novimus multis privilegüs et graciis a sede apostolica ас
44
eciam nostra ordinaria et alia quavis auctoritate ) fulcitum, volumus et
45
decemimus ut eisdem ) sepedicte persone, que se ad ordinem beati
Augustini transferre voluerint, predicto ordini Augustini non incompa46
47
43
tibilibus ), quantum i n ) nobis est et nostrum est largiri, gaudere )
debeant in futurum.
Et ut dictis personis cuilibet conventui dictarum personarum in oratorio
honesto et congrue adaptato in altaribus portatilibus missas et alia divina
officia a quocumque presbytère ydoneo sine juris alieni (fol. 108 vs.)
prejudicio cum puisacione campane eciam cum nota ipsis 4 9 ) convenienti
faceré celebran et verbum Dei faceré predican 50 ) liceat.
Et ut dicte persone cimeterium et oratorium et altaria habere et libere
consecran faceré possint in quo ipsarum et cojnmensalium et hospicium 5 1 )
in conventibus eorum 52 ) decidencium et sepulturam suam ibi eligencium
corpora valeant sepelid.
Quod eciam prior cuiuslibet conventus vel alius quicumque ydoneus de
Consilio eius admissus personarum huiusmodi et earundem continue
commensalium et hospicium 5 3 ) coniessionibus diligçnter auditis de commissis penitentiam salutarem injungere et absolvere, eciam in casibus nostre
ordinarie potestati de jure statuto privilegio aut consuetudine specialiter
reservatis, vota eciam minora in alia pietatis opera commutare et ecclesiastica sacramenta videlicet corpus 5 4 ) dominici et extreme uncionis prefatis.
personis ministrare valeat.
Et ut diete persone ea in loco decenti et ornato continue conservare

**) auctorltatem in C.
eedem in A.
Incompatibills in A.
) in weggelaten in A.
**) habere in A.
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) ipsius in A. C.
1,0
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hospitum in A. В. C.
ipsoram in A. В. С
hospitum in A. В. C.
corporis in A. В. C.
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possint et tempore interdict! ), dum tamen causam interdicto non dederint
86
57
58
vel d e ) eis specialiter contigerit ) interdicta ), ianuis clausis et sub
misse voce divina officia faceré celebran et corpora ipsarum 59 ) et continue commensalium sepeliré vel faceré sepeliri possint iuxta formam
ecclesie consuetam gratiose per presentes indulgemus.
Ceterum predictas domos in religiosas et conventuales domos dicte
religionis et capellas in oratoria erigimus.
Et ut omnia alia et singula in hac littera nostra expressa faceré possint
de speciali gratia indulgemus, eaque ratificamus 60 ) approbamus et in
Dei nomine confirmamus suscipientes omnia bona mobilia et immobilia, que
ad dictas domos et conventus earundem personarum in presenti pertinent
β1
vel in futurum iuste ) titulo pertinebunt, sub beati Martini et ecclesiastica
ac nostra protectione ac ipsa debere gaudere ecclesiastica libértate et
tuicione.
Et si quae bona habuerint ipsis inconvenienter situata alienare seu
vendere possint et de Consilio 62 ) pro tempore prioris pecunias inde provenientes ad usus suos uberiores et utiliores convertere valeant, ratum
decernimus et per presentes ex certa scientia declaramus.
Nostrarum testimonia litterarum.
Datum anno Domini millesimo CCCC 0 decimo octavo mensis Julii die
decima quarta.
•·) interdicto in A.
»«) id in С.
ет
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