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door Peter van den Elsen

Bi.ina iedereen kent het volgende lied:

wilde gij dansen?
Ik zal u geveri een ei.rt
rrWel neen ikrrr zei dat kwezelken,
rrvan dansen ben ik l'ri j;
tk En kan niet dansen,
rk En mag niet dansen,
Dansen is onze regel niet,
Begijntjes en kwezelkes dansen niet!rl
Getuigt het eerste couplet nog van eerbietl, evenals het
tweede (net koe, noe) en het derde (met peerd, weerd), in
het vierde slaat het lied on in spot:
rrzeg kwezelken wilde gij dansen?
Ik zal u geven een nan.rl
rrlriel ja ikrtr zei dat kwezelken,
rrlk zal dansen wat ik kan;
rk En kan wel dansen,
ik Fn mag wel dansen,
Dansen is onze regel wel,
rrZeg kwezelken

Begijntjes en kwezelkes

dansen wel!rl
Het liedje over de kwezelkes kon je in veel liedjesboeken
tegen. Ook in de kerkelijk goedgekeurde. De bespotting van

tot uiting in het spreekwoortl: Kwezels en
begijnen zijn niet zo heilig als ze schijnen. De volksmond
heeft vandaag de dag weinig eerbied voor kwezels, getuige
ook de opnerking van mijn schoonmoeder. Tijdens het kaartspel rikken zei ze bij het uitspelen van een schoppenkaart:
rrHier schopt hen, en ezels, kwezels en notenbonen, die noet
je slaan." (1)
Waaraan verdienen het kwezels d.at ze zo nisprezen worden? En
wat zijn kwezels eigenlijk? In de Gemertse archiefstukken
komen we al bijeenschrapend neer dan tweehonderd kwezels tegen, waaruit opgemaakt kan worden dat er tussen de drie- en

kwezels komt ook
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vierhonderd geweest moeten zijn. Reden genoeg on er êens
uitvoerig bij stil te staan.
fn de Genertse geschiedschi jving werd slechts zijitelings
aandacht geschonken aan de l(wezels (2). Vaak bleef het bij
hêt noenen van enkele namen. Uit aantekeningen van Gerlacus
van den Elsen blijkt dat hij voornenens had de geschiertenis
van de kwezels te bestuderen (S). Itj kwam echter niet verder
dan enkele losse opmerkingen: rrln de 17e en 1ge eeuw woonden
er door elkander omtrent honderd leden van den derden regel
van den H. FYanciscus en enkelen van de H. Dominicus.rr En in
een andere studie: rrMaria van Beek (de vrome en stokoude
Mieke), vijftig jaar overste der kwezels, stierf door elkeen
beÍnind den 1 oct. 1846 in den ouderdon van 91 jaren.'r (4)
Maar dit terzijde. Kwezel wordt nu alleen nog gebruikt voor
(praatzieke) ïTouwen en neisjes die een àeèr overdreven
lToom leven le iden.
De slechte naaÍn: Tot schandaal van Handel
ïot in de 19de eeuw werden kwezels niet als ninderrr,aardig
ervaren. fntegendeel. Binnen de katholieke kerk leverden de
kwezels een waardevolle biidrage. Op een plaats verderop in

dit artikel, waar het beter past, wordt hierop nader inge-

gaan.
Had het woord kwezel gêen negatieve

betekenis, een positieve
eveÍmin. Anders hoefde het Concilie van Trente in 1b6B irnners de volgende bepaling niet op te nemen: (l{ie zegt, dat
maagd of celibatair blijven niet beter en heiliger is dan
getrouwd zijn, die zij in de ban!" (S) Ook rector Luyten uit
Handel had niet zorn grote dunk van kwezels, want zo schreef
hij begin 18de eeuw over zijn ingehuurde biechtvaders:
sij gingen onder tt volck net hun cappen sitten drincken"dat
en
praeten met quesels oft andererrr kraarover de Ínensen [quaelijck spraken tot schandaal voor Handel." (6)
Al biJ al weten we nu nog niet wat kwezels zijn. Een kenschets. Kuezels waren reguliere leden van de derde ord.e. Ze
waren verenigd in een zogenaamde rvergaderingr. Zowel nannen
als vrouwen konden lid zijn, maar alleen als ze ongehuwd b,aren of als de echtgenoot (ote ) was overledên. Dit in tegenstelling tot de seculiere leden van de derde orde, ook de
lekenorde genoemd, die wel getrouwd mochten zijn. (In het
voorrnalige capuc i jnenklooster in Handel is nog een vertrek

-tlt-

dat het t derde-ordezaaltje r wor clt genoemd en indertijcl door
de lekenorde werd gebruikt.) Onrter de eerste orde vallen de

monniken en onder de trr.eede de nonnen. De cler de orde had
een
verzachte regel. Men legde bijvoorbeeld geen eeuwige gelofte
af. Men woonde ook niet in een klooster maax ,.if.i.rraig,
soms net enkele anderen. Verschillende ordes hailden een der_
de regel: Norbertijnen, Jezuïeten, Doninicanen en Fl.ancisca_
nen(?). Later ontstonden uit de várgaderingen weer klooster_
ordes, wat vanuit hoger hand h.er al gestimuleerd. De gemeen_
schap van de broeders Penitenten in Handel is hiervan een
voorbêeld. De broeders volgen namelijk eveneens een regel

van de derde orde (8).
Het ontstaan

fifte'EJF"oorafgaande aan de reformatie zi jn aI klopjes
en kwezels bekend. Maar de groei van de kwezàlbeweging -is
toch vooral te danken aan de refornatie en dan rnet nane aan
de beperkende maatregelen die de Staten-Generaal rte katho_
lieken oplegde. Een van deze naatregelen was dat kloosters
werden verboden. De kwezelbeweging viel echter buiten deze
bepaling.
De neeste historici gaan er vanuit dat de derde-ordel ingen
nede ontstaan zijn uit de begijnen- en bogardengeÍneenschap_
pen(g). De oorsprong van deze
is te vinclen in de
"àligie,rr.r,
12de eeuw. De begijnen en bogarden,
waarmee de nannelijke
religieuzen in deze richting worden bedoeld, leefclen in ge_
meenschappen rondom pest- en ziekenhuizen, bij kerken, ka_
pellen
en kloosters.

Onder druk van de geestelijke overheid namen in de 14de eeuw
zowel begijnen als bogarden de derde regel van Fianciscus
aan. Later gaan ook andere kloosterordes over tot het werven
van personen die de derde regel wilden volgen. Het initia_
tief- hiertoe werd vaak genomen door een in dà parochie gele_
Ben klooster, door een pastoor van een bepaalrle kloosterorde
of door een rondtrekkênde priester.
In Gemert hadden we twee verschillendê vergaderingen van de
derde regel: de Ftanciscanen (capuci jnen ) un ae Doninicanen.
Beiden lifl(en ze ontstaan te zijn in áe perioile van de Staat_
se overheersing 1648-1662, of kort daarna.
De Dominicanen, in 1629 gevlucht vanuit Den Bosch, hadden
tien jaar later in Gemert een eigen klooster. Het initiatief
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kwezel. "Dit quesels kleet weet sij te dragen,
om Godt beter te behagen.'r (uit Thàissing a.w.)
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tot oprichting van de vergadering van de derde orde van St.
Dominicus lnrran vermoedelijk uit dit klooster. Nadat de Doni_
nicanen uit Gemert verdreven waren bleêf tot in de F\:anse
Tijd een pater terminarius in Genert woonachtig. Deze pater
had samen met de moeder van de vergadering de leiding van de
tertianen in handen (1O).
ae oprichting van de vergadering van St. Fï:anciscus
!9t
lijkt in de periode 1648-1662 gópfaatsi te moeten
r{,orden.
Het initiatief hiertoe zal genonen zijn in het capucijnen_
klooster.te Megen. Bij de prof ess iepf eànt i gfreiO van nieuwe
kwezels in de l7de en 18cle eeuw is namelijk steeds een pater
capucijn uit Megen aanwezig (11).
In het accoord van 1662, r+,aar in bepaald wêrd dat tte Duitse
Orde haar soevereiniteit over Gemert teruglsi jgt, is ook een
bepaling opgenomen over de goasaienstv;i 3hËia. IÍeliswaar
nochten de Gemertenaren de katholieke gortsdienst weer in het
openbaar beli.iden en laegen ze d.e kerk terug, daar stond te_
genover dat klooster geneenschappen van meer'dan vijf perso_
nen verboden werden. Om die reden vertrokken rle Doninicanen.
ae kwezels, die niet in een kloostêr leefden, konden
|1T
blijven en in aantal enorm groeien. En daar waar de kwezels
in groepjes bij elkaar woonden, blekên ze zich keurig aan
het accoord van 1662 te houden, want in geen enkel huis wer_
den er neer dan vijf aangetroffen (12). Dat het katholicisne in de door tte Staten-Generaal bêheerste
gebieden gehandhaaftt bleef is onder andere een gevolg van de
kwezelbeweging. Verspreid door het hele land bieven het ge_
meenschappen van waaruit katechesatie plaatsvond. Ook konáen
priesters er altijd onderdak vinden en wercl bij cle kwezel
thuis de mis gelezen. Of er vanuit Genert katechesatie
in
Staats Brabant plaatsvond is niet bekend, naar wel aannene_
lijk (13).

De

reAel en leefwi.ize

In de archiefstukken

komen we de kwezels onder verschillende
aantluidingen tegen: zusters en broeders (sorors et fraters),
derde-ordel ingen (tertianen) en vrome dochters (filia aevol
ta), In het Noorden van het land werden de kwezels klopjes
SenoeÍnd. Soms verwisselt men de kwezels abusievelijk met Èe_
giinen. Hoewel er veel overeenkomsten zijn met begijnen, z{jn
er ook verschillen. Vooral het comnuniteitselenent is ti; àe
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begijnen sterker, die zich verenigden in begijnhoven
onder
leiding van een meesteres en een rector. fn de Broekstraat
was weleer een huis dat naar de naam het r
Begi jnenklooster I
luisterde (14). Dr hebben ook negi;nen gewoá"à,
,""" hoeveel
is niet bekend (15).
De kwezel kleerlde zich zoals het een religieuze
betaanale. De
regel wees erop dat de kleding voor.al
ÀiU."ïo""t
zijn. De
bijgevoegde irrustraties g€ven een intt uk van
hoe de lnrezers
eruit zagen.
De kwezel kon clrie beloften afl.eggen.
was echter niet
verplicht ên werd sons zelfs ont"aàËn. mHetOrie-nefoftes
wa_
ren: de gelofte van zuiverheid, g"t oo"r..rfr.id en
armoede.
Veel neer nadruk had de leefwijze die t"f
k_h.am
in de dagorde. De kwezel *,."a aárrgespoo"à-toi-t
"ita""tf.fng
veelvuld.ig
mi.s horen, het comnuniceren en hei biechten.
"t
Eveneens
lag de
nadruk op de eenvoud. ZoweL rvat kleating aisloeaing
en
h,o:
ning betreft moest de kwezel met het
genoeg€n ne_
sE"iiÀ.tà
men. Het vasten stond vr.ij. Deels *"";
aangemoe_
m op bepaalde dagen te vasten, ,.."á;'k;"et
.i
te
zhrarê en
l^tgl
range vastenperiodes werden afgekeurd (16).
De leden

áÏGSzega waren zowel mannen a1s vrouwen lid van de ver_
gadering. Toch bestond de o"g"ri..li"-'rr;d;;"g geheet
uit
lTouwen. De nanen van 2O4 zusters zijn
bekenal tegenover
twaalf namen van broeders. Somnige p.".oiur,
in stil_
te de derde reger. Maar zij rrie ofiicieer rid
"oigu."
iilden
worden
van.de vergadering werden- geprofest. Bij de
Fyanciscusverga_
dering vond deze ptechtighàià praais ii rràt- iij"r;n
van een
pater capucijn uit Megen. rn een vorgen.
GenËrts
Heen
zal
een lijst net kwezels wàrden gepubli."J;.- --"''
I
I

ffirdel_. Maar ook

en gebedenboekjes

in

de hanhet collectief had eàn uis..,
De tn*ezets woonden zelfstanaig
";ËÀi.
."
iooral in hun
godsdienstig g€drag een sarnenhorigheid.
";;;;;";;;
Ze
waren
in
eên tvergaderinar. Het gebruik van het *oo"à verenigd
.,e"gaoering
klinkt in

onze oren wat vreerna. rn deze coii"it
rr."rt rct
ongeveer dezelfde betekenis als nu vereniging.
van de Genertse St. Franciscu.vergaa." irr!- ïs
d.e regel be_
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waard gebleven' waaruit opgenaakt kan worden dat de leden
van de vergadering tenminste eens per maand bijeenkwamen.
Aan het hoofd van de vergadering stond de moederr die door
twee helpsters (discretinnen) werd bijgestaan. Aan de noeder, die sons ook overste werd genoend, waren de derde-ordelingen gehoorzaamheid verschuldigd. Ze moesten bijvoorbeeld
toesteruning aan de rnoeder vragen als ze de geneente r+ilden
verlaten. Daarnaast had de moeder een corrigerende taak.
Zustêrs en broeders die niet volgens de zedelijke regels
lêefden moest ze berispen of straffen. En zo dit niet hielp
moest ze de hulp inroepen van de voor de derde orde aangewezen pater capucijn, of van de Gemertsê pastoor (tZ). In een
bijlage is de regel in zijn geheel opgenomen. Van de Genértse St. Dominicusvergader ing is de regel niet bekênd (18).
De werkzaamheden: hostiesbakken en spinnen
De ln*ezels Íroesten voor hun eigen levensonderhoud zorgen.
Het werk moest zoveel rnogelijk in stilte worden gedaaÍI en in

Genert nêt rêchts het kaateel in
ets. (Uit Jaarboekje H. Faoilie, 18a3)

De parochiekêrk van
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1882,

zijn met het religieuze leven. Genoend rr,or_
den: rrspinnen, brajenr. naejen, borduren,
schurên, schxobben en het huys schoonmaken, spelderr.ercken,
eeten kokên en
andere huishoudelijke werkzaarnheden. n Daarriaast
werden ze
aangespoord tot het doen van goeale $erkên (19).
Sommige zusters hadclen inkomÀten uit eigen-íezitt
ingen. In
Genert werden in 1ZO9 tweeëntwintig zusteis als huis_
en/of
Hiervan
waren
er
zestien
spinster,
Êï:1*:,9:ïT_senoend,
een
wrnkelrerster (nogelijk in religieuze artikelen), tweá
volstonden met te zeggen dat ze kweàet warên en 66n'zuster
vond zich zelf naar een rarme queselt. Van twee zusters
werd
het beroep niet genoemd (2O).
Veel zusters vonden werk in de parochies. Ze werkten als
huishoudster bij de pastoor of ae rector, of verichtten
allerhande
'verklaart werkzaamheden in de kerk en in de parochie. Dit
ook hun aanwezigheid in De Mortel en Hardel. In ale
eeuw
nannen somrnige kwezels het kosterarnbt hraar. fn
171.
de
18de eeuw ging voor deze functie de voorkeur Íneer uit naar
overeenstenning

nannen. De lcrr'ezelbroeder Hogert Verhofstadt was begin lgde
eeuw koster in Handel. Daarnevens bakte hij hosties,
die hij
ook in andere plaatsen verkocht, en werkte"als boekbinder
en
boekverkoper (21) . De tlrie kr.'ezeis uit het gezin var peregri_
nus Verhofstadt en Elske Strijbosch waren pastoorsmeid en
wel bij hun drie priesterbroerÁ (Ze).
Van de L!Íezels is ook bekend dat ze werkzaam
r*aren in het
onderwijs. Ze gaven les in catechisÍlus en Ja.oUa
Jacobs van Meijel hadaren de Gemertse t.*aa"u.ttooran Jenneke
hoede. En wat te denken van Helena van der Sandenonder hun
zich
uitgeeft voor rgeestelijke dochter in ae rettrori cat die
(23):
Mogelijk werkten er oàk kwezels t" h;; à;;;ise gasthuis.
d.l .se_zesd worden van rrei"'-weesrruis op ae
3::.1:lti5:1
íeuvel. Zuster5T
Lêêntie
T,amberts van Duiin lijkt er gewerkt
te
hebben, ze woonde ii elk geval op de Heuvei.
In
haa-r
testa_
ment bedacht ze de ryeeskinderen iran C"*.ri-r.i--.un
erfcijns
van vijf gulden (2e).
Tot.slot uordt er op gewezen dat sormige kwezels bij paxti_
culieren werkten als huishouatster of zlJtenveràJrester (eS).

lserken: wqEen
werken

te

bii

doden en
van aalnoezen
van
om goede
doen. De barnhartighei d bestonal uit het
waken bij

regel

-7!7-

doden, het geven van aalmoezen aan armen en het
onderhouden
en opvangen van zieken en rr,ezen (26).
De kwezels stonden overigens bekend als uitstekende
laarsters voor charitatieve en kerkelijke ao.i.irraerr. bede_
fn C"_
mert gaven ze wat dat betreft ook het
voorbeeld. fn de
ioede
kerkelijke annalen zijn er- nogal wat opgetekencl als begun_
.
stigers van kerk en parochie.
oe grootlie gift ..r, de kerk
was afkomstig van zuster Ánna Maria Corstensl
legateerde
in 7773 een huis in de Kerkstraat. In dit oi Zij
à"
.or,rrr.rrturr_
lijst_ geplaatste pand is nu vogels_gazoimachines geves_
tisd (27).

lingen viel vooral

ngqe aantal op. Van het aantal geïnventa.iiseerde namen
fet
kont
uit het begraafboek. Met beiulp lran ál gegevens ,rit
het -3/4
begraafboek is figuur 1 samengestelà. naaruii valt op
te
naken dat rond de zeventiende eeuwwende een hoogtepunt
werd
bereikt. Het aantal varieerde toen tussen de zestig en ne_
gentig. l{anneer ue aannenen dat Gemert in die dagen zorn
15OO volwassenen had betekent dit dat hiervan het
aantal
derde-or del ingen ruim spl is (28).
Rond 1750 was het aantal g€alaald tot vijfentr+intig. Met
kreine schonrnelingen bleef dit zo tot het eiitte van ale 19ale
eeuw. Pastoor Van Beek schreef dat in 1gg1 nog vijfentwintig
personen deelnamen aan de Vergadering van St. Fyanciscus.
Dà
Domini cusvergader ing was intussen opgeheven (3O).
In vergelijking met andere plaatsen is het Gernertse aantal
met name rond 1ZOO relatief hoog. Meer derde_oralelingen
of
klopjes treffen we aan in cte steàen Haarlen, Utrectrt ên Gro_
ningen. In Haarlem uoonden de klopjes vooral in de rHoekr.
Gedurende de zeventiende eêuhr bleef daar het aantal
constant
rond de tweehonderd. Utrecht had eveneêns haar ,Hoekr
enkele honderden klopjes woonden. In de stad Crroningen waar
wer_
den rond 16zlo honderd klopjes geteld. Hierbij moet
worden
gezegd dat genoemde steden ook jonge maagalen
uit de verre
ongeving aantrokken. plaatsen dià wat groàttu verg€lijkbaar
zijn net Gemert en hraarvan cj.jfers beienrt zijn, hadden er
veelal rnintler (31).
ook GeÍnert trok met name rond 1ZOO uit rle verre omgeving
jonge maagden of reeds geprofeste kwezels aan. De voigenaË
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In dezê íiguur rÍorden de aantallên kvezels wêergegeven
(links), die in een bepaatal jaar in têvên zijn(recntJ)l lezê gegevêns zijn ontleend aan de begraafboêken. Bij de 30_
jarige cyclus wordt er vanuit gegaan dat de kwezels gemiddelil dertig jaar voor hun overtijden zijí geprofêst, bij dê
4o-jarige cyclus ligt de lihiet op veertig.

plaatsen kunnen worden genoemd: Bakel, Milheeze, llelmond,
Lieshout, Veghel, Oss, tfarnel (bij Tiel) en Oirschot (32).
Het Gemertse Hoekiê
Volgens het begraafboek woonden de derde-or delingen verspreid over heel Gemert. In de buurtschappen rÍaar veel wevers woonden komen we meer lsrezels tegen, zoals in de Haag,
Haageik, Iíruiseind en op de Heuvel. Op zich niet zo verwonderlijk als we weten dat de meeste kwezels de kost verdienen
a1s spinster. In genoende buurtschappen woonden nameli.jk
-179-

het merendeel van de cenertse wevers (33).
In het kapelgehucht Handel variêêrt het aantal van vijf tot
negen en in De Mortel treffen we er twee tot drie aan.
IIet nerendeel van de tertianen woonde echter in het Dorp of
in de Straat. Soms woonden ze net vijven bij elkaar, maar
meestal met tweeËn of met tlr ieën in 6én huis en een aantal
a!.s eenli.ng (soms bij particulieren inwonend).
Vooral de huizen in de Schoolstraat (nu Ruyschenberghstraat
en Schoolstraat) huisvestten in 17O9 vele kwezels. In het
huis vari Claas Strijbosch r+oonden vijf lsÀrezels, soms ook de
kwezels rop den Ilriesl genoemd. In de haner naast A and de
Laurr'ere woonden

er vier. Pn

trvee woonden

er bij DaniËl

van
Schuyl, bij Peter de Slachter en bij Cateleyn Bade. Gevoeglijk kunnen we aannenen dat ook pastoor Gautius en rector
Van den Broek ku'ezels als dienstneid in huis hadden (84).
ïn Haarlen, Utrecht en Rotterdam woonden de klopjes in een
zogenaamde rHoekr, waaraan cle organisatie haar naan ontleênde: rtle klopjes van de Hoekr. Een hoek doet denken aan een
begijnhof maax is minder gesloten. Eên begijnhof kenmerkt
zích. namelijk door een aaneengesloten bebouwing van vaak
kleine huisjes waarin voornanelijk begijnen wonen. Dat was
bij de klopjes noch de kn'ezels het geval, zij woonden tussen
de lgewoner mensen. In een bepaalde hoek, meestal dicht bij
de kerk, was het aantal klopjes of ln^rezels relatief heel
hoog. En wat de naaÍn betreft, Ga.oot-woordenboek Van Dale
geeft voor hoek: verborgen plaats waar men veilig of rustig
zit. Overigens, ook een begijnhof r{rerd wel eens een hoekje
genoemd (35).
In Genert woonden in 17O9 nergens zoveel kwezels a1s in de
Schoolstraat, en daar nergens zoveel als in het huis van
Claas Strijbosch. Het zou er op kunnen wljzen dat hier cle
moeder woontle, samen net enkele novicen. Van andere plaatsen
is iÍnners bekend dat novicen enige tijd bij de noeder doorbrachten on onderricht te krijgen. Tot slot kan opgenerkt
rrrorden dat het de gewoonte was on de vergadering bij de moeder te houden. Het huis van CLaas Strijbosch kan daarmee de
kern van 66n van de ordes r{orden genoencl. Naar het laat aan-

zien rÍas dit huis lange tijtl het dornicili van de Fbanciscusvergader ing (36).
Had Haarlem, Utrecht en Rottêrdan een tHoekjet, ook Gemert
had zijn Uoekje. In de volhsnond wordt narnelijk het woonhuis
-72fr-

lteiieÍ' Het Hoekie' 1935. Dit pand we'il gebouwd in 1785
nailat hei outle SebouÍ bii de grote bran'l van 1785 was Yerwoest. Het op dii schildeiii getoonde pànd ríerd-in-1937 afgebroken. Nu staat er het huis ên kantoor van de firma Van
18'le eeurJ woonden op
áen Acker, textietfabrikanten. In
'le
van claas Strijhuurden
het
huis
die
deze plaais tle kr{ezêls'
losctr. Opvatlena aan hêt pan'l uit 1?85 is het grote aantal
ramen ên tleuren. Mogeliik Ííiist er dit op dat er toen nog
Kees

steetls van verhuur sPrake was.

van de familie van den Acker oP de hoek Schoolstraat-Ruyschenberghstraat het Hoekje genoemtl. In archiefstukken kont
dit toponiem voor het eerst in de 18de eeuw voor. Het is
niet duidelijk of alleen dit huis of ook de omgêving naar de
naam het Hoekje luisterde. Van den Ackers huis was in 17O9
eigendon van Claas Striiboschr die het aan vijf kr*ezels verhuurde. De naam rt Hoekje zou van genoemde steden overgewaaitl kunnen zijn (37),
Ook tle Heuvel kenale in de 18de eeuw een huis ilat luisterde
naar de naan t tle Hoekr. !'lathijs Peters en zijn nageslacht
neent na bewoning van dit huis de naan mee en laat zich Van
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deze naam ook iets net de kn'ezeLs van doen
heeft is niet duidelíjk. Hier dient wel vermeld te worden
dat zuster Maria Marcelissen Vermulst, noeder van de Domini-

Hoek noeÍnen. Of

cusvergadering, van de lleuvel afkomstig
de naast Mathijs Peters (38).

is.

De inkonsten van de FYanglggggggllgalgg

Haar broer woon-

t gedeelte

van het

archief bewaard gebleven waaruit een concreter beelcl van deze organisatie valt af te leiden. Tot eind vorige eeuw werd
het archief van de Doninicusvergader ing nog in het kerkarchief aangetroffen. Of het nog aanwezig is in het ongeordênde kerkarchief is niet bekend.

ing noest haar inkomsten krijgen uit
giften. G'ote giften werden belegd in groncl en obligaties.
Het vermogen bleef op deze manier onaaÍrgetast. Uit de renteen pachtinkonsten betaaldê de vergadering de jaarlijkse kosten. De financiËn werden beheeral door een daarvoor aaÍrgesteld lid. Van tijd tot tijd controleerden de moeder, haar

De Flanciscusvergader

helpsters en de Genertse p:rstoor de boekhouding (39).
Een zeer grote gift ileed tle van Veghel afkomstige Michiel
Donkers. Hij schonk de vergadering in 7736 vijfhonderd gulden en twee percelen grond in De Mortel. De fundator besternde de gift voor armlastige zustêrs. AIs dank Ínoesten de begunstigden voor de schenker wekelijks vijf onze-vaders en
vijf r+eesgegroeten bidden(lto). Van het geld kocht de vergatler ing een obligatie van de gemeente Bo:cneer.
Behalve deze grote zijn er nog enkele kleinêre schenkingen
bekencl (41). In totaal had de vergadering de volgende percelen in eigendon: Bij houten nolen rHet Zoutvatr een perceel
var 66n Lopense. Een perceel van vier lopense en vier roeden in De Mortel. Een perceel van anderhalf lopense in de
I(ranenbraken en een perceel van é6n lopense en é6n kop in De
Mortel in De Aal (42). In 1786 kocht de vergadering van d.e
afgeloste Boxneerse obligatie nog twee percelen in De Mortel: é6n van llenricus van Berlo voor fr?.l? en 66n van tr+ee
Lopense van de weduwe Peter Hêijbloemers voor Í732r--.
In 1873 heeft de vergadering van St. Fl'anciscus nog steetls
de gronden in eigendon. Bovendien is ze in het bezit van obligaties voor J67Or--. De financiËn blijken nu beheerd te
worden door J. van Deursen, penningmeester van het kerkbe-722-

stuur (43).
Bij het verdwijnen van ale vergadering moeten de goederen overgegaan zijn aan de kerk. Dit noet in dezê eeuw zijn gebeurd.

Uitgaven van de FYanc iscusver Eader ino
ue ultgaven van de vergadering geven enig inzicht in de ac_
tiviteiten. De fundatie van Donkers steltle cle vergadering in
de gelegenheid arne zusters en broeders te steunen. Vergelijking met andere gegevens wijst uit dat het vaak gaat om
oude en zieke leden (44).
De armenbedeling bestond in totaal uit tien gulden, acht vaten rogge en vier vaten boekweit. Het geld is een gedeelte
van de Bo:mreerse obl igatie-opbrengst en het koren kont uit
de pachtopbrengst van de gronden. Naar getang er neer leden
een beroep op een gift doen is het toegekende aandeel klei1er.
!n 1759 ontvingen de zusters l{illemijn Heesackers, Allegonde Meuschen en Maria Sanders ieder een uitkering van
twee gulden en tien stuivers, Peternel Dorpers en Mechel Ansems kregen ieder één gulden en vijf stuivers (4b).
De vergadering verzorgde voor sornnige lsrrezels ook cle begrafenis. In 7762 deed ze dit voor de zusters lÍillemijn Heesackers en Peternel Dorpers, in 1?gb voor Elisabeth Manders
en in 1836 voor Mijntje van der Horst (46).
0p St. Fbanciscusdag en St. Antonius-van-paduadag vierde de
vergadering in alle bescheidenheid een feestje. Er $erd dan
geld uitgegeven voor het laten doen van een H. Mis en voor
een wassen kaars. Soms bleek er ook nog rvat geld te zijn
voor een I lekker drupkenr. h werd koffie, bier en wijn gàkocht (47).
Tot slot worden hier nog enkele opnerkelijke uitgavên genoemd. Broeder Peter vaÍr Mierlo kocht voor vijfentwiniig
gulden een schilderij van St. Fyanciscus. In 12g6 wertl .f1r65
uitgegeven voor tlrie rellen hent lakenr voor peter van Bórlo. In 18O7 werd -f5r6O uitgegeven voor vier ellen rrode
baeyr voor zuster Antonetta Kouenbergh. Dveneens r+erd er in
18O7 geld uitgegeven voor rmutsert | (aa^nmaakhout voor cle
kachel), dat bij de tertianen Maria van Beek, Antonetta Kouenbergh, Antonet van Zeeland en Maria van der Heijdên werd
afgeleverd.
Opvallend is het dat in 1873 servêtten, kandelar en en chris-L23-

Kerkstraat in 1929. Het pand aan ile linkerziide nêt het
spitse dak is het pand dat door Ánna Maria Corstens aan tle
kêrk weril geschonkên. (Uit de Katholiêke lllustratie' 1929)
De

tusbeelden voor de zusters aangekocht werden door het kerkbestuur. Het aangekochte werd gebruikt bij de dienst rÍaar in
het II. Sacranent uerd toegediend. Dat het kerkbestuur dit
voor haar rekening nam kan als oorzaah hebben tlat het bestuur dit tot haar pastorale taak rekende (48).

Het verschijnsel kwezel verdh'ijnt
Margo Egelmeers overleetl in 1858 en rÍordt de laatste overste
van de Dominicusvergader ing genoend. Na haar dood raakte de
vereniging in verval om uiteintlelijk te verdwijnen (+g).
In dezelfde periode leed ook de Fbanciscusvergadêring een
kwijnend bestaan. Op aanctn ingen van pastoor Van Beek nan De
Bont, conrector van de Latijnse School, in 188O de leiding
van de vergadering op zich. Zoals eerder geschreven woonden
in 1881 weer vijfentwintig loÍezels de vergader ing bij (tÍO).
De heropleving van de Flanciscusvergader ing zou van korte
duur zijn. De hrezels hadden uitgediend. De negentiende eeuw
bracht voor de katholieken een grotere vrijheid met zich
mee. Dit had als resultaat dat er overal actieve klooster-
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congregaties ontstonden. Deze ontwikkeling was d.e belang_
oorzaak voor het verdr{,i jnen van de derde_ordelingen.
Kwezels werden steeds meer .iu sunogaat relÍgiêuzen
be_
schouud, het rvoord zelf kreeg een negatleve betekenis. Be_
halve dat het kloosterleven in hoger aanzien stond bij hen
die- voor de religieuze staat kózen, waren de speciiieke
werkzaamheden van de tertianen zoals het onderwijs ên
de
ziekenverzorging door de kloosterordes overgenonen. A1s
voorbeeld kan in Gêmert tle vestiging van het Fianciscanesse
klooster Nazareth worden genoemd. De zusters hielden zich
vanaf 1848 bezig met het onderwijs aan kleuters en neisjes
en vanaf 7877 zette een zelfstandige ontleraftteling
Naza_
reth zich- in voor de verzorging van oude mannenvan
en
vrou_
wen (s1).
de vergader ingen in de 19de eeuw nog stand houden, in
{o"1:".
de 2oste eeuw verdwijnt het verschijnsel kwezel definitief

rijkste

uit de samenleving.
?ilburgse parochie rt Goirke telile in nei 1918
veer_
tien l(wezels. Maar het aantal liep snel terug, in nog
1932 werd

De

66n van tle

laatste Tilburgse lffezels uegraven-(se).

J. Sicking schreef dat toen hij in 19àO in Gemert kapelaan
$as, hij enkele vrone vïouwen kende ttie kosteloos een huisje
aan het rHoekske t bewoonden. Op deze kosteloze
bewoning
rustte. de- verplichting om elke na;iddag in ae kert de
rozen_
krans te bidden (s3). Uit andere b"onnËn Ufi;f.t-a"t hier
in_
derdaad lnsezels hebben geÍroonal. Uit gebrek "aan
kwezels,
zo
staat er in 1940 geschreven, woonden er toen beschernelingen
van het R.K. Ármbestuur. Het tloor Sicking t.a""fà.
t"i"'i"
het zogenaamde Oudevrouwehuiske en fag op'a"-pirats
waar
nu
werkelozenprojekt rDe l{egwi jzer r (ouaà fo,nscnàil) i,
;;;_
tisd (s4).
Ook wijlen l{illen Vos vertelde me eens dat er
in het voor_
oorlogse Gemert nog enkere kwezel€ in de schoorstraat
woonden. Misschien dat er lezers zijn atie daar nog-iets meer
oÉ
ver kunnen vertellen.
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De aanhef van de

regêl van dê Flanci€cusvêrgacleringc

BIJLÁGE

ZEDS,IJKE

REGELS

voor de broeders en de zusters van den derden re
gstèn vader Flanciscus

van den

1. Regel
De broeders en zusters zullen gehoorzaamheid bewijzen aan de
Moeder van den derden regel, die van de Oversten wordt voorgesteld, zoodat zíi verlof moeten vragen, voordat zij buiten
de geneente nogen gaan naar eene andere plaats.

2. Regel
De broeders en

zusters zullen gereed zijn als de Moeder hare
$il uitzenden on iets, dat de vergadering aangaat, aan de medebroeders of medezusters bekend te maken.

3.

Regel

Als de broeders of zusters verzocht word.en van de Moeder, on
voor eenen zieken of dooden tot de H. Comnunie te gaan, nogen
zij niet weigerachtig zijn, en als hun om die oorzaak iets
gegeven wordt, noeten zij dit zelven stoutelijk aannemen.
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9. Regel
Daar woralt verboden te zeggen aan andere personen, die van
de vergadering niet zijn, hetgeen onder de broeders en zusters in de vergadering is gepasseerd, en te meer, dewijl
hieruit eenige spotternijen zouden voortkomen.
1O. Regel
De lieftle vertlraagt alles
Dê broed.ers ên zustêrs zullen altijd trachten de liefde te
houden onder elkander en orn eene kleine zaak de liefde niet
breken en dat uit liefde tot den Zalignaker, die door rle
liefde van den mensch is gekruist.

Zealelijke Regels voor de Moeder en voor de Discretinnen

1. Regel
Àan de Moeder van derden regel wordt scherpelijk belast te
zorgen dat deze zedelijke regels gehêel worden onderhouden;
hieron zullen ile discretinnen standvastig de Moeder helpen
en net de Moetler op alles letten, en de fouten, welke zij
benerken in haare nedebroeders en nerlezusters, getrouh'elijk
aan de Moeder bekend naken: dit moet wel geschieden uit
liefde.

2.

Regel

Indien tleze regels worden overtreden, is de Moetler verbonden
de fouten te verbeteren, indien de fouten niet verbeterd
rr'orden, zal ale Moeder net hare discretirure de broeders en
zugters over de fouten vermanren, en zoo de fouten niet verbeterd worden zullen de Moeder en de Discretinne hier over,
deze volgens haar oordeel straffen. Ditzelfde zal gebeuren,
zoo ienand der Broeders of Zusters eene kwade nanier van leven involgt.

3.

Regel
Zoo de vernaning van ile Moeder net de aliscretiÍrÍre geen voordeel doet zal de Moetler dit aan den Pater Terminarius met gelegenheid bekend maken, inalien nogthans de Moeder net de Discretinne oordeelt dat het niet kan uitgesteLd worden, zal de
Moeder het bekend naken aan den Eerwaarden lleer Pastoor van
de Gemeente.
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liefde noet dit doen
A1les tot meerdere eer en lof van God
en zijne gezegende Moeder Maria en den
allerheiligsten vader Fbanciscus.
De

NOTE{:

(1) L. van Genert, zINGr 135 liedêren en canons verzarneld en bewerl, t,
Allsnaar 1966, blz. 155i Dê schootunoeder is Fien van den Boom'
geboortig van Dinther en gehuwd net Sief Krol.
(2) zie o.a. M.A. van de. t{ijst e,a.' BeknoPtê Geschiedenj.s van Gênert t
1980 blz. 90. Andere bronnen soiden têr ziiner Plaatsê aangehaald.
(3) Árchief Abdij van Berne' Heesviikr Collectiê Gerlacus van den
Elsen, C 14.

(4) Gerlacus van den Elsent Jaarboekje van tle Àartsbroederschap der
H. Fanitie, 1885, btz. 89i idem' Geschiedenis van de Latiidse
School, 1887, blz. 2?2.
(5) A.J, Brekêlnans, Helmondsê Kríezels in de VlasbLoen' Historisch
Jaarboêk voor Hêlmond, IV, btz. 143-155.
(6) P. Eal. Loffelil c.S.cP., 0.L. Vrourr van Handêl iD Bossche Biidragen
Dl. )o( btz. 26?-307 in het biizonder blz, 2?3-279.
' klopjes en kwezels' Utrecht 1935' blz. 7-724.
(?) Dr. E. Íheissing, Over
(8) P. van den Elsen en P. Lathouvers r Lagei ondêrt{iis in Handelr 1980'
zie hfilst. I.
(9) Theissing, a.w,, blz. 1-39.
(1O) M.A, van ilêr Wijst ê.4., a.w. blz. 88-89' zie ook blz. '14-51;
L,J. Rogier, Gêschiedenis van het katholicisne in Noord-Nêderlaodt
(11)

Àmstêrdan 1947.

Archief Gene.t (GAG), gedeponeerd lrchiêf van de Parochiê
Coltectie van de Fbanciscusvergadêring (CF), eerste
register; genoend norden de fratêrs: Marcellus Hoeffsr Petaus de
wolf, Henrico Gijsbersr Jo€eph van IJsendijckr Joannes SrÍeerts I
CornêIis van Herênbêke.
(12) Ríjks Àrchief van Noord-Brabant te t s-Hertogenbosch (RÁ-SHB)
Komnanderij Archief van de Duitse orilê Gêmert (KÀDo' G), inv.
nrs. 3m en 599i GAG, Oudatchiêf Gemêit inv. Dr. 419.
(13) Thêissing a.v., blz. 128-146 en 184-2O4i ziè ook noot 5i
(14) M.H,J. Penni.ngs, Begijnên in Genê.ts Heetrl irg. 1975' nr. 59'
blz. 8i Ad otten' Het Begijnhof in Generts Heen irg. 1975'
nr'. 60, blz. 3i Zie ook WinkLer Plins encyclopedie.
(15) Genêr't Bêgraafboêk. Op 13-1-1681 staat soror l€abella van Houthem
genoteertl net ile toevoêging rbegijnar, Zii i6 ale enige die als
begijn ií het bêgraafboek wordt vernêld. Mogelijk hoordê ook zustêt
Ilenrica van den Boon tot de begijnen. Zii overleed op dê Stinkardtt
de plaats waar. het Begijnhof lag.
(16) Theissina, a.w. blz. 69-128.
(17) GAG, ÀPc, CF, in één van de schriften zit eên los vel rÍaarop de
regel gêÍrotêerd staat.
Gemeentê

Gemert (APG),
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(tS) tt.1 u".ntua van de Domin i canenver gader
ing is zoek.
(r:,, rnetssrng, a.w. blz, 128_1SS.
(2O) RArsHB, I(À-DO c inv. nr. 1O4S;
Van de lijst van kwezels die in een
volgend Gemerts Heem worclt opgênonen
a" ,r,rrrli" 50, 53, s4,
.gl nr spinster, "ui.r,
,,".
e+
i",oiJ.ri".ut"",
ll,.lnl^l!t
91:
-(21) trr. tv rs 'arme que€elt.
GÁG' oudarchief cemêrt inv. ru.. 419; M.H.J.pênning€,
&rkele leden
van de familie Verhofstaalt,
-_in Gemerts Heen "r.-áË-izorer 1SOS),
77-1Zi zíe ook Officieël
rertber ichi ,'-W-r à.-j"g. trr. aO.
(22) Iqartien^ver^bruggen, Thomas, Jan
en servaaé ve"t otËliot, Busselke
_ nr. 5, Gênert 1990.
,rt,
u::_pr.:l, De Konschool, ceschiedeois varl hêt taser
l:l::..IT
onderwijs, t9?8, blz.4?i RArsHB, cemert R 1S3 dd.
76_4_72?A.
(Za; Gr16, ÀPc, Legerboek cautius fol. 1OB; RArsHB, cenêrt
R 126
dd, 16-8-17O9i Van het weeshuis valt meer tê vertellen, maar
dat valt buiten dit bestek.
(25) GAG, Oudarchief cenert inv. nr. 419, b.v. rot de lleuvef:
Hêer van
den Heuvels quesel; Theissing, a.w. blz. 128_155.
,
(26)
Thei6sing, a.w. blz. 133 e.v..
(ZZ; GÀ6, APG, Legerboêk cautius fol. 128-129: Su€ter Ánna Maria
Co.steos
vermaa.lct hulrs aan de kelk liggenalê naast BênedictuÊ van den Bergh
en naast Àdal0 Strijbosch, mêt eên eind op het Hofgoêd en yoorts tot
op de Straat, 3-1-7??Bl zie vêrder ook folio 125: suster Maria
Pêters van den Elsen; fol. 8St suster Maeyke Àert Claessên; fol. Z9:
suster Jenneke Jacobs van Meijel; folio 1Og suster Leenken Lafibelts
_ van Duyni folio 11O sustêr Jemeke Jan ci.elêns.
(28)
Gemert telde in 1?O9 1661 hoofdgeldplichtigeo. Het is niêt bekend
vanaf welke leeftijd nen in Gemêrt hoofdgeid vas verschulcligat
(72, 74 ot 16 jaar).
(29) Alleen de aantallên uit het begraafboêk zijn verrrrêrkt. ,Àndere gege_
dê professielijst, zijn buiten beschouwing gelaten.
,_^. I?i",.zoals
CAC; ÀPG, Pastoor van Beêk, parocÀienenor iaal blz. 68_69.
!P]
( 31) Theissing, a.w.
blz.56-5?.
(32) Zíê de lij6t net kwêzels in een volgend ceneÍts llêêm. 0f het
hier
enkêI ottr Ilersonen Aaat die een rschuilplaatst zochten is iet
duidetijk. Vanuit Genert vertrokken er ook kr,/ezels. Zuster Cathari_
na Hendrix hield zich bijyoorbeelil op in Culemburg (zie hiêrvoor
_ RÁrsHB, KÁDO G inv. ru". 1OS4 fol.91).
(33)
Zie de lijst met kwezêls in een volgencl cemerts Heem; ziê noot 2Oi
Glc, Oudarchief Genêrt. inv, nr. 419.
(a+; G]16, Oualarchiêf cemert iny. rlr. 419.
(35) Theissing, a.w.i Zíj verondêrstêlt dat hoek afgeleid
zou zijn van
ênkelê straten die in een hoek lagen of in een-hoek bij êlkaaÍ
Dit liikt me niêt de meesi ptausibete yerklaring.
,_^,
.Lnersslngr a.w. blz. 1Og_1O9.
\lro, Y"Tun:
(37) De bedoêlde archiefstukken zijn o.a. de be8raafboekên.
Ilet voêrt
hier te ver oÍl êên sluitenalê beroningreconÀtructie van het
Hoekje
te teven,
(38) GAG, Oudarchiêf cênert inv. nrs. 414_415.

ll,
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(39)

cF, op 9-1-1?85 gêschieddê de controle dooÍ pastoor p.
Dcrêyisse, sr. Maria Anna Verhof6tadt, sa. Maria van de Weijer en
broeder Joannes Cock. Het praktische beheêr van de financiën blijkt
in handen te zijn van broeder Joannes van Berlo. 0p 16-5-1g0A woralen
dê financiËn gecontroleerd door pa.stoor H. den Dubbelden, sr. Maria
Ánna Verhofstailt en Mai'ia van Beek.
(,lo) R-ArsHBi cênert R 733, dd. 22-9-7732 inventaris van de schatrijke
Michiel Donkers, zoon van de VeghelEe voorschepen Ailriaan Donkeis.
Michiel begunstigde vele Gene.tse instanties. cAG, Ápc, CF:
rêkêningen, zie ook invêntaris J. van DeurEen, TAZZ-79?3.
_
(41) Van tle meeste schenkingen is niet te achterhalen valr vie ze afkonetig zijn. Zíe ook íool 2?.
(42) RÁrsHB, Crenert R 134, dd. 23-11-1?33 Everardus van puyflick yerkoopt aan de vergadering van dên derclen Regel van dên HeJrligen
vadêr trYanciscus vijf lopensen teulland in De MortêI in dê ÁeIê.
CAG, APG, CF: zie inventarisatiê J. van Deulsen 1P?2-78?2,
In eên registêr van ca. 18OO yorden alle percelen genoêmd met
belendendeD en pachtopbrengst.
(43) GAG, ÁPG, CF: Inventarisatie J. van Deursen 7A?2-7a?3.
(44) Persooen die een gift ontvingen blijkên spoealig daarna in hêt
begraafaegister opgenomen te vorden. Zusters die gezond war,en
wêrdên geacht voor zichzelf de kost te verdiênên.
(45) cÀc, ÁPG, cF: oudste register zíe o.a. TzEE-t259. E€n vat rogge
werd verkocht voor 17 stuivers. Ín 7764 ontvingen tlê zusters
Ár iaênkê Claesse, Mechel Ánsems, Ánneke Meusen, Ánneke Manders,
Dircke Tijssên en de broetlers Sinon Micker6 en Antonius Stock
een gift.
(46) GAG, APG, CF, Oudste register: 1262 rvoor begraêffenisse van €uster
Willenijn Heesackers en suster Peternel Dopperts Capusinequêsell
Í74,72i voot: ,uster Elisabeth Maider werd in 1?8S bêtaald voor
ontlerhoud t15r68, voor doodschuld .f12,16, voor huishuur f/rso,
voor àchtêrstalli$ê bêlasting aan de borgêmeesters "f1,--; tegênover
aleze uitgaven stonden de inkomsten van de verkoop van haar rhuisÍneubelenr die jlJO,7O opbrachtên. Dê lijkdienst voor Mijntje van der
Ho.st kostte J12,70.
(47) GÁG,APGrcF,oudstê r.esi€ter: In 1?sg ontvangen op st. Antonius-van
Paduadas 2r5O en uitgêg€ven f2r6o. Op St. Ft anciscusdag uitgegeven
t6,54 te8enovêr een ontvangst van Í2rS. Zie ook de jaren 1?60;
1806 en 1807.
(48) cÁc, ÁPG, CF, Van 1 oktober 7??S toí 14 juli 1?e4 bedroegen de
totalê ontvangsten 1356.03 en de uitgavên fJg3r81. Broeder peter
va.! llierlo wordt ir! 1736 genoemd als oud-borgêneestêr.
(49) GÀcr.APG, van Beêk, a.v. blz. 69.
(s) GÀGrAPc, van Bêek, a.Í'. blz. 68.
(51) Dr. D. Theissins, a.w. blz. 8? e.v.; Àd Otten, 1OO jaar Bejaardenzoig, GeDert 79??, blz. 17-18 en 23 e.v.; peter !,an den Elsen, De
Konschool, Cemer.t 1978, blz. 4748 ên SJ-S4. In de 19dê eeuw, mêdê
door de koost van het Capucijnênklooster in Handel, Iroêide het
aantal lekenleden van de dêrde orde in Gemert enortn. In de Heemka_
GAG, APG,
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ler
lglilt het boekje bevaard van patêr Seraphinus, Ord. IvÍ. Cap.,
WerêIdlijke
l}èrde Oralelinsen van den H. ftáciscus van Assisi,
Hándboekje, gde itruk.
(52) L. van Miert, S.J., De Tilburgse rl($êzêlsr in de Bosschê Bijilragên
_ rrr (1919-1920), blz. 80-81.
(53)
J. Sicking, De kwezets, in Biabants Hêen jrg. X (1958) bfz. 8.
GlG, ÁPG, CF, fn eeu schrift eên schrilven van ca. 194O: ,,Volg€ns
getuigen van À.M. Fyunt, diê itr zulke za.ken vel als I dêskundi;r kan
voralen beechound, houdt net deze inkomsten der kerk verÉanil dá uit_
gavê op ale Rehening (afd, 1,4 D. no 1 en 2) ad f22r_ voor het bià_
ilen van den RozeÍ rfans, hetgeen vroeger door krrezeis thuis en tegen_
woordig door een der bêschernêIingen van hèt R.K. Àrmbestuur ge_
schiedt, hetvelk de jmr-- daarvoor ontvangt. n Zi.ê ook register Van
Bêek. In Genert was ook een Rozenls:ansbroeáerschap gevestigd, in
hot parochie-archief berusten nog enkelê naanrboekeoi rRozenlaans_
bioealerschap anni 1?34, januario Sanctissirtri Rosaii In Ercclesia alê
Geoèrt Íl.atrun et Sororun Confraternitatis.rl
(1"4) Ad Otten, Het oudevrouwehuiske aan het Hoekjê, in Gênerts
Heên
nr. 68, heifst 797?, blz,. 3-5.

4.

Regel
De broeders en zusters zullen alle jaren op eenen zekeren
tijd van de Moeder net hare discretinne gesteld, eens gaan
tot de II. Connnunie tot lafenis der zielen van de afgestorven(
medebroeders en medezusters.

5.

Regel
De broeders en zusters, al zijn zij ook g€trouwd, zullen alle
maanden konen in de vergadering, alrrraar door de lvloed.er in

stilte

de suffragia zullen uitgedeeld uorden, of als belet
door eene discretin van de Moeder daartoe aangestekl. Niemanc
van de broeders of zusters zal zonder verlof van de Moed.er ir
tleze vergadering mogen spreken.

Alle maanden zullen de broeders of zusters die Novitíe zijn,
niet als met toestenning van den Pater Terninarius in de vergadering mogen toegelaten worden, noch zal iemand in de vergadering toegelaten, tenzij hij (zij) zijn (traren) professiebrief aan den Pater Terninarius toont, of in zijne afwezigheid aan de Moeder en aan de discretinne en dan met kennis
van den Pater Terminarius, zal iemand worden toegelaten.

7. Regel
De broedêrs en

zusters zullen in de vergader ing hunne schuld
tegen elkander spreken, en zoodanig dat het een ieder kan
hooren en vêrstaan, in deze vergadering zullen alle maanden
afgelezen worden ale.beflaten van de volgende maand tot onderrichting van de broeders en zusters die niet kunnen lezen.

8.

Regel
iernand van de broealers of zusters belet is en uit de
v-ergadering btijft, zullen zij nret de eerste gelegenheid aan
cle Moeder eene wettige verschooning doen, zonáer dat zij van
de Moeder daarover vermaand moet worden. Daarenboven zullen
de broeders en zusters aan ienand van de nedebroeders of ne_
dezusters verzoeken on voor hun in de vergadering de suffra_
gia af te nemen en mee te dragen.

Indien
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