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vier Íraa1 per jaar en is Íp:ati i
versctrijnt
Dit tijdsctrrift,
fL.25,:/jaar.
voor leden \ran rrÈr Bcrqartàrr. Ibsten Ëeaatsdrap
frde BqEAdrf ,
Secndariaat
en insctrrijvirgen:
nrfichtirgen
Sorryrezstmat 1,7, 6369 EH Sirpe1veld. 1fbl. 045-444224-

letren een strc:ge ar@
lijk
qdettraden
en vanrit de mnsen litugische
cbsennntie
tieke
q het'
toeleggen
zictr
vierirg
q e
vooral
leven,
apcEolisch
prredikirg.
van het H. brce
Àls karcelier
had
Rijk qder l<eizer ï.o$arius
hij gn.ute irntloed en betroedde hij
de kert< voor een nieuLe irvestid.i. het, qÉIicÈ
brurrstrijd,
bssen heÈ rrï-qnritmrt (de
keizer) en het rrsacer@
dotirmrt (de Faus) over de foreIe
orrerrdradrt \ran bezit, B.Í1. grqrden abten.
bezit aan bissómen
In 1.126 uetd hij toÈ, bisschA
\ran ltaagdesturg vertteven, alwaar
hij cp 6 jtni LL34 stierf.
Zijn gebee!ïte rust, in een voormatltl m.lsrelm' in
lige abdijkerk,
Stmhor bij Praag. In 1582 is hij
heilig verlclaad.
Ieder die ldorÈelt heet heeft cP
6 juni naamfeest.
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Toen de Bisscficp \ran lxik in
P,O3 heË pa@
over Sir
pelveld voor eemlig toevertlsnde
aan de Noricertijrnn,
beEsr er een
periode van bijrn 6OO jaar rnarin
zí) het, redË haeen in Sirryetvefa
de pastoor te benomn.
Irlie tnr-n Me fdodcerÈijren die
zo larg rcde het gezicht \,'an onze
parodrie bepaafden ?
!$at is hêÈ voor een onde, hoe is
deze mstaan en ret relk doel ?
t{aar lcraen ze vardaan, wat
weten rê over frcn ?
Om cp al deze \rrdqen arrtlpord te
geven rreten rc terg
naar de
oorq)ry,
n.l. ïraurr de stichter,
SirÈ libràerttrs.
Dg sticht€r.
familie
NóerÈr.s, uit adellijke
gebor-n ca 1O8Ote Gennep, dus eert
Nederlardse heilige,
leerrde (als
lcanrrunik en subdial<en in het Dcmka:pittel
te )hrrten) o.a. te Sie$errg
de kerl<elijke tervotminEslcenrrcgirg,
kende Gregoriaanse hervomirg,
o.ê. ook de Cister
nen, rnantit
ciënzers, de l(ar{ïnrizers en de
zijn otltsÈaan.
M
Na in LL1-5 tot priesËer te zijn
genrijd, trak hij rsd als boete
en@.
llbt een Erulcolisctte gnoep van 12
rrrln (Chrisbts net zijn Àpetelen)
cp
legden de eenste ldoÈeÉ,ijrnn
t<ersÈnis LL2L hr-ur professie af in
tdoràerde harden \tan hun stidtter
de reEel \ran SirÈ
brs, volgw
die a1s sj[rb@l gold
Algnstirus
n urr h€È, fVita
voor e tenrgleer
tlet zuivele emrgeliapctofica[,
sche leven.
Dit vqd plaats in een lcloosÈer
bij lact, a{nr+enent
te Mre
in rrcrd Fïarilcijk.
de l'Aisr€,
II
In Ll-26 ]<eurrle Far:s tbprarius
gpêd.
de stichting
wilde het leven rran de
Norffirs
clenrs herrronen ffutr de regel \ran
Zijn
lu.tlustirus.
de l<erlcv&
ideaal was en Ítetreenscttap \ran
priesters,
die in @

2

pg NorJcertijnen.
otdo PraerncnstraIn het Latijn:
in de
tensis (afkortirg O.hem.),
vol]<sncrd It l^litherenrr genoend IïIar
leden van de
hr:n wit habijt,
Rocnrs-Ihtlrofieke onde van reguliere Jcanunrriken.
Ilugo van Fosses, dê oruniddellijke
nedenrerlcer van NorÈertus, wend de
eerste abÈ van Pnánonfu:é. Hij
stelde in 1-1,31de eerste statutgt
oP, rriaaaàij hij IIEer de rndntk
lexren en
leEde cp het M
het koorrEebed, rftrErndoor het apostolaat losser khlam te staan van de
abdijen.
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bestaat uit zelfstardige
De o*
en Priorijen) (abdijen
huizen
door de
(pret)
wordt
abt
De
voor het
]clooster
het
van
leden
zelfstardige
gekozen.
De
lenren
huizen zijn per lard in
rrCi:rcarièntr (provincies) venerrigd.
ïn de BeNeI$( zijn de huizen verde
eni$ in één Pmrincie,
Brabantse Citrcarie.
Aan het hoofd \ran een Ci:rcarie
Het hoogste
staat een Vicarius.
g.-izag berust bij het algeneen
dat cm de vier jaar
kapittel,
Het daqelijks
womt W.
besËuur rrordt genrornd door de
cprrerale aH' net vier definitoren'
van de Hncnstra:
O" fittttgie
genoeltd 1aar de stidtzo
tenzers ,
vertoont een geheel
tirqsplàats,
àiqot t<a:lakter. rn zarg, nissaal
en brenrier kcnen t:^adities voor
d.ie tertrggaan cP litrrrgiscfe
van Neder-Lottrarirgen,
góttil*tt
í.rr. \ran de lttaas-Rijnstreek'

.,,bIJBB€t K LDO6Tf,R...

Bij de dood van NorJcerh:s in
Ll-34 telde de onde ÍFer dan L00
tot
]cloosters. In haar bloeitijd,
'
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dan
Iteereerx^r'
beqin l-4e
ht de lcloosters cnter het alge
hadden en
rreen een goede bezettirg
lieten
tot
zictr
velen
Priester
wijden was v@r het gennne volk
niát een directe huÏP, rnaar het
tekent een hoge en naterieËIe
$raarderirg vmr het geestelijk
Ienren, aaÈ status en calrière
De dr:arg rËar het ]<loosi:rtrield.
d.ie in de 1-2= eeur qr
terlsren
gnpte sctraal ontstord leidde tot
het vornen \ran dtlbelkfooster:st
waar een nnrurelijke en een vmne
tijke ccnuÍuniteit zij aan zij
Ieefden order het bestuur \ran een
aH. De rngnrcn, die corwersen
rryoorden we1 het
genoeud lden,
zorder er
echt€r
bij,
lcoorgeUed
rEIIen.
te
deel
aan
actief
Vanwege de grrÈe rndelen die deze
or"ganisatie net zidr neebradtt,
afge
rrenaen de dtrbellcloosters
scflaft en rrerrlen er op enige afstard van ellcaar tltee autorsre
irgericlrt.
cffrruniteit€n
3

De Nor"lcertijnen

in de Ned-qrlarden.

NorlcerEus rteett IIEI zL)n orde
zeker gnrcte bijval geoogst in zijn
eigen lard, de Nederlarden
(Nederlard en Belgiè) . h'ar wend
ook het ee::ste huis' rut Pninontné,
nl. in Floreffe aan de
gestictrt,
Nanren, in LL22.
ê:3.
Sambre,
door St. l'lichiels
gevotgd
Spoeaig
LL24, Bonne
i:r
in Antwerpen
in
Espémrpe
bij
Vettereille-1es-E:aYerx
't
en
Park
L125,
in
Doornik
Nanen
provincie
de
in
Marièr$teert
L138
in
Drcrgen
en
in LL29
Deze eerste kernen arernden op htJn
St.
beuÉ, uit. Zo stichtte
in
MiddeUrur'g,
1-l-28
in
l'Íichiels
Ll-30 Torgerlo en in 1-134Avetàode'
Crfurberyen sÈ'ichtte Veurne in ffgS
en 't Park in ffgZ Nincve bij
ï-euven.
Heilissem in
Floreffe stichtt€
LL2g, Postel i:r LL35' Beaufepart
bij luil< in 1140 en Leffe i:r l-152'
Berne in 11-40
stichtt€
uaíienreerd
de gelijlmanige
en in Fïielard
abdij l{ariênrcerril in ffef en
Wittewiertrn in l-204, zodat FÏieslard een lard van Nortcertijner
abdijen ltrerrd.
he&en in de
De NorÈertijrerr
lage laren een belargrijke
Tol .ge=pá"fa, vooral door lardontginni:gen, anlenzorg en door de z'g'
uithcnren.
Een grcep van enkele broeders en
priesters Uerrconaen een boerd'erij,
ner*ertcten er het lard en zorrgden
aldts voor het orderÏrord van de
en lardeabd.ij . Deze boerrferijen
waren veelal scfrenkirrgen v?n
rijó
ai9 zidt veel
fanilies,
.aárriix"
verspr"aXen van de lcennis en de
waarnee de broevoortvarerdheid
tsrcrk gi:rgen'
der:s en Priesters
Zulke uil*rcven grceiden al snel
uit tot lclei:re dorPen doondat de
bevolki:rg er zictr
plaatselijke
on kennis in de
vestigde
iotta*,
Rordcxn
doen.
te
oP
Iardbqm
q>
zeker rnonenf
r+oorden
ffinontre
zelfs

2000 IIEIlsen.

Portret

uit

1786 van

Pastoor A' Sougnez

Ào greiden deze uittrcnren ook
vaak uit tot een soort reIigieuze
nederzettirrgen en wenden deze
Norlcertijnen af snel gedunrgen er
de z:eLzory uit te oeferst en er
l<erken te stichrten. Ze steurden
op het gezag en bijstard
hiedcij
lardheren.
van de plaatselijke
De kl-oostelrs, net hr:n geestelijwal€n een ]aradtke vormirgslo:actrt,
lerren,
tige steun in het kerkelijk
oeielUen hr:n larltunele irvloed uit
en hadden hun inlcnerg in de genone
parrcctrièIe z::eJ.zory- Zí) hadden
van vele Paa€chies het
rnltefijk
zoals o. ê .
bezettirgsnectrt,
Sinpelveld.
waren de trnrcOp het platteland
chies ret hrrn l€rken en priesters
ectrter op zte)tzel.f aargenrezen orft
zo gcrd, nngelijk de zielzolg ter
hard te nenpn.

Daar de lctoosters ocenpit' Ii'aren'
de abt was n-I. heer en neester oP
zijn eigen gebied en hardelde rnar
rrnaren de
áiáot rácrtt-en voor:eclrt,
aór hem uitgezorden Pastmrs
eveneens de reni:g toeqedaan
ocenpÈ te zijn. Dit.br:adtt hen
in conflictr' rilat de
.=g"ittatig
cnrertreid (de gebieden;iá"t="rijrce
àe neer) . E zijn dan ook vele
prccessen garoerlt III'ÍI' cnrer het
tierdrrecltt.

Stagnatie en veryal-.

Q het eirde van de 14e eeuw
treedt er stagrrntie oP door
er.fterne factoren, n.I. door onWolkilrg van de lcloosters door oorlogen en ziekten (epidernieèn) ' die
mede tot venral van de niddeleeuvrse rnaatschappij leidde.
In de late middeleeusen heeft
het ccrrrnerd.erpezentd.i. de toeken:van
ning van het vnrdrtgebnrik
goedeen, veràorden aan een l<erkelijk beneficie ret daa::aan verlconden irilccrnsten, waardor tekencversten beslag leEden op de abdijen'
de orde op de rard \fttn de afgnord
gebracht.
PrÉncntré b.v. g:.rg getul<È order
o. ê.
pijnfijke
ccnnerdebesluiten'
door de sclrok die het Prctestan:tisre terueeg br:aclrt.
Tijdens dé L6e eeu* girgen,
als gevolg van de refonnatie,
bijrn alle lcloosters in de pnotestant gennrrien Iarden verlonert.
Toch heeft nen tijdens dit
vennl- loradrtig aan trerstel en
henrormi-rg ger*erlct. Zo ijverde
Nicolaas rran Qres, al s bisschq
voor eentreid en henrorvan kixen,
Ídnq rran de kerk. Àls crrrielcardirnat r*as trij een sctrakel tussen de
middeleeurrrcn en de rpderne tijd.
rn isos, hij leefde toen al niet
IIEer, wodt zijn ordemrc@esrirg
voor het eerst in dnrk uitgegeven'
r^aaarin hij lo:adrtig te l<eer gaat.
Als oorzaken \ran venral en redert
voor heworrnirg noemE hij de volgerde prrËen:

- de onbrctrt onder hen is grcot,
in de lcloosters is de tudlt
c /er het algeueen erg verslapt.
- de intellectuelen
zijn di]<wijls
voor de
t-ortaal onverscfii[iq
godsdiensË.
- door de renaissance en het hudie een hernieutrde
nard$e,
voor de ]qmst en
belangste[ing
der lclassieke
de gesdrriften
cudheid beqer]<ten, trorden de
weer
crrde heidense qnrattirgen
veràreid.
- het volk is rry lel gelwig,
zijn
doch d€t slectrts uibrfijk
pliclrt,
wat vooral in de neliel<encultus otduldba:e vontpn
aanne€fiIt.
K:acfrtige rryoondenvan een 15e
êêrrwsê ]<erldrenroner !

zijn nper
de bisschryen
vorsten dan
wereldlijke
leiders.
kerkelijke
is veel
het aantal geestelijken
t€ $oot,, waardoor velen niet
voldoerde bestaansrngel ij hàeden
hebben.
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Be€drct:Ít:irEr door de Oamies"
Nederlarden
In de noorrlelijke
de
tijdens
(Nederlard) blenren
ert
Berne
reforrnatie alleen
bestaan, darik zij de
oostertant
bijzordere Prot-ectie van de
or:anjes. In het a:=hief van de
abdij van Berne bewaaft' IIEn ltogf
net zorg een brief van Wiltem van
oP
o:anje, waarin z:)n Ecfrel:nirg
wondt
uitdrï]dcirg
papier tot
gebracht.
Toen de s;trijd tijdens de
8o-jarige oorlog in alle hevi$reid
losbar:stte ncesÈ nen echter de
vlucht neIIEn naar de zuidelijke
Nederlarden (Belgiê) en zocttt nen
Het ]cloostoevluctrt in Vilvoorde.
rran
de Norcatlnrinadal
t€r Sint
noemÍt
Oosteràot
in
bertinessen
Or:anjeklooster.
het
npn nog steeds
Zcr*e\ Berre als Oostert nt npchten echt-er van de Oost€nrijkse
Nederlarden geen fetreldcirgert
ordertroden net de ncedembdij
Prsncntré. IGizer Jozef II vart
schafte b.v. alle
oostenrijk
welke
NorlcertinessenKtoosters,
een
aan
weu€n
niet verÈorden
a1s
sctrool of zielcentnris,
Itnuttelozeu instellilgen
af .
tVitte
katholiek
linietr,
È z.g.
potestants
in
geblenren parocfries
nu nog
gerrcrTlen streken, herinnert
t\litte
genrontde
aan de beter
pastoorsrr uit die rnceilijke dagen.
Aan hen is het te dariken dat het
zuiden varnaag nog Itkatholiel<tt

werd onafIxcze contnreforrnatie
protestantisre
r^tt het
frutf."fijk
'G;;í*
een hooqt€Pmt
n"ojlé
Trente'
van
net het concilie
o'ê'
wor:stenl
De Paus en scfiÍEnige
de
voor
die ijverten.
FiriË-ii,
van de decrre@n van
1pgË"rirg
gelnlpen
Íï:en@, r^rerrCenhieÈij
]cloosteronden'
en
á""t nissc}rcpen
llorrcer*'iJnen en voor:al
;:
--H"t
Jeztrieten$'as een ver^scÏprrcstrltaat
trlssen
pittg-.t"tt
-x"trt"ricisede tegenste[itg
protestantiste'
en
gaf lot So0{i91sldf;-*ttleiairg
van ketter^s
ttéÉolglrg
oorlogen
"r,
door áe irryisitie'
Zo is de kert<elijke lalnst E"
?:
een trrcgirg crn' lJ1
"""tt-t"forrnatie
net de absolut€
ri.Àit"it
rpna:rctren, áá alles cnrertrefferde
rlan de godderijke
ïtËri:ntáia
plaatsrenrannpnarpfr en van zijn

;Ët"

arriirrereá (-te nevesti-

\ran de l<er''-f"
gen) . De ardlitecttnlr
de paleivan
die
]<en trcrritt'r
afgesterd'q
zen en nesidenties,
eeni@verrritqrerdigilg
ai" door schitterirq
van de t""ht;
' zo is de
p#t+'
-umijf.or t" Lrgoneren
\ran Grimbergen en \ran
rran de
AverÈode een reestcwerk
barck.
TWeede en Derde -Q5]9:,
dubelkloosters
Tben ae fi'
*1aet de rrmr
cPgeh&en,
werden
IoÈ cnrerwenonden íeelaf aan hun
van de
ei:de
oelatcn- f"got het
het
door
t*totot ze
il" *,*
qà"q zelfs afgesctraft'
cent::al
"
Na jn ráao \'reer toegelaten F Ufoeiaen neerrilere ]cloosEers
,i)i,
officieel
qnieuw cp en r"erden-zii
.,ir.end als threede orde'
de
llat de onden die uit
heworrni:rg
."tttst41n- s
creqoriaanse
is
Norloertirren'
zL)nt ,*f=-de
in dsgeschiede
rri"nrJár*t=ttt
lcfc'Eerleven
""nr
rretrresters
nis van
gekcren.

heet. De Hranse Renrolutie verldaarde alle ]cloosters tcÈ'
staatseigeldcrn.
@nt-rarefonnatie.
Het venml van de niddeleeuwse
het
kerk had bij vele drristeten
tthenronning
in
verlargen naar een
gerepen'
hoofd en ledenrr waldcer
uxaaladt zictr in de L6e eeu,r eert
du$ele hewormirqsb€n egirg ontwikkelde: de Protestarrtse reforratie
s11aêD henrorrnirgslceurcgiÍq bimert
kerk, de
de Rocns-IGtÏrolieke
contJ:areforrnatie
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Erige jaren later vrent er ruiJÍrte
gemaalct voor de volgelirrgen van
Noràertus . Zí) ontvi:rgen kasteel,
tarderijen
en'uitlrcvsr.
Na hun
gedlorgen veràtij f in Vilvoorde
l<eerden de Noràertijrren in fAga
tenry in Nederlald en l<octrten het
Itslctjerr van Berlr€ temg.

Qtdat deze herrrorming begin

L2e eewr een vofXsOfring-r^€rc,
-qeze

sluiten leken zictr bij
kernen
van erarryelisctle levensvernietl^ring
aan, cm n;Err besÈ vermogen en
vorgens hun Iev@
hetzelfde ideaal van evargèfisctre
arncede te belerren, en nanen bepaalde klmsteryerplictrtirgen
van
de onle in hun dagelijks
lenren
over, zoals \rasÈen, sobere kledij
en intenser gebedsleven. Ifieruit
onsËord de z.g. Delrle otde.
De kat:rcliet
Jdranres van Sorettr
he4vonde de Delrle orde in de
16e eetm. Hieruit otrt=torrlo, d"
U@srdegilden.
E zijn rranlaag nog lnensen in
onze geueenschap die lid zí1n \ran
de Denle otde en de sÈr€nqe leefregels in aclrt rrcnEn.
nespecE ! !

De Noràertijnen,
te @innen net
Noràerts,
zí)n altijd
trenrornels
gehreest, altijd
q de prognressieve
toer.
Het gaat cm een kerk die zictr
steeds weer henronen rrcet, de
ríecclesia senper reforïrardatt. Doet
ze dat niet onstaat er een
prÈleen voor idealisÈen t zo stelt
de abt rran Berre, ver*rijzed
n rar
Argustirus die zei:'ïVij zijn de
tijdent' en hij bedoelde: Een be
paalde tijd is rnaar zo goed of zo
slectrt alá wij hem zelf naken.
Kloosterlirgen
zijn nensen àie
het enql sJEEen,die risicors
durven nerrpn en de Írced hebben zere
plekken aan te wijzen. Zo stord er
in de kerk van Berne voor het
eerst in UeAertard een priester
order de mis net het gezictrt nËr;rr
het volk gekeerd, terwijf
dat pas
door het tneede Vaticaans concilie
$Jenl gelegitireerrd.
Ook pnryageerde nen larg vóór
het trueede Vaticaans corcilie
de
g@ijke
vierirgen en
hier voerlde nen al \rrceg de echte
voll<snis in - hetgeen leidde tot
een trnodspelirg:
Van
vollcgnis-leiders
r{rcrt er ge$:apb
dat het volks-rnisleiders
waren.

De nieunie tijd g de rrederc[Èqns.
Van 1835 tot Lg47 herrezen in
Belgiê de abdijen van Grinrbergen,
AverÈode, ,t park bij l-eurren,
Itorgerlo, hstel
en Leffe, die
tijdens de Fïanse Rerrolutie al1en
tort staatseigerdcn
rdaren verIclaa:rrl. De cndste vstigirg
van de
Norffi,ijren
in Nederland is de
abdij van Berre in
frceswijk-Dinttrer
in Noorra Ebabant,
welke in 1-l-32, zo vertelt
de
legerde, door ridder F\rlo en zijn
vrouhr Besse.Ls aan de Alryustijner
Icooràeren van RoIàrc (de andste
abdij rran t{ederlard uit t LO4) werC
gesdtonl<en als darik voor zijn
worderàaarlijke
reddinq uit handen
van zijn vijarden.
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en abdi jkerk

(rechtse

bisschoppelijk

paleis.

de abtswoning,

links

toren)

Beaurepart

Het gebouw rechts

te Luik;

ï7rl

met timpaan was

de abdij'

hiervan

.Eeaurepa*.

De gebo:mten staan er nog steeds,
ook de rrcoie barcl*e l<erk. Nu
woont er de bisschry van Trrik en
is er het garcot serninarie gevestiEd.
har de oude registers
van de
abdij niet rreer bestaan, is het
niet gemaldcefijk gegevens cnrer de
tijd vóór L400 te achtertralen.
Sinpelveld was de eerste
niet-{rlaalse paroctrie die aan het
pabonaatschap van de Norlcertijnen
wend toevert:srqrl.
Ze bezaten
reeds enkele pa:ochies in het
Iui]<se lard, o. ê. Sotunagne.
Een rncoie bijkonstigreid
is de
kerk van dit Sotmngne, alwaar het
plaford volgeschrilderC is net
farnilienrrapens. Het bekijl<en r^raand!
Sormagne ligt largs de autcweg
Tui k-Aken.
De abdij l4ont cornillon
in
Beaurepaft,, het ncederhuis \ran
onze trnstoors, is-tijdens
de
in l-793
F)anrse revolutie
qrgetrenren.

h'ar Sinpelveld van cnrdsher tot
tot het bisdcnn lxik
L801 kerkelijk
betroorde vertrcuhde kins-Bisschrop
II, als de
Huqo van Pierrepoint
20s qltrolger van Sint lamberEus
als bissctrop van luik, in 1203 het
kerspel Sinpelveld toe aan de
van
vrorrp en geleende NorÈertijner
(Mont
de abdij ldonte Cornelti
van Bear:retrnrt te lxik.
Cornillon)

De abdij Beauretrnrt wondt door
pastoor Wdden in zijn nrerucrieboek
tlMonasterii Bellii
Redutustt genoend, de eenhreid waarin het goed
is tenry te ]<eren. tlier ]acnrLde
vastverlcordentreid, het ttstabilitas
Iocirr na.Errvoren, dat eigen is aart
de Noràertijnen.
De abdij lag ql het eilard van
de lvtraas, een eilard gevornd door
de twee lÍaasta]<ken. De Maas splitste zich bij luik, crn noondefijk
van de stad vteer sanen te st:sren.
arm is echt€r in de
De westeliike
l-9e eeut^rgéaerptt,.
9

hze paEÊQgE.
In 1-203 kcnÈ dan de eerste Pasuit de onde van de Noràertor
Hij vord
tijnen nEËIr Sinpelveld.
zeer
dat
lcerlcje'
een
er reeds
aan de
toebehoorde
marsdnjnlijk
kon
tleêr. Silpelveld
plaatselijke
geen
rng
zeker
toe
dan
td,
nen
parocnie DoêIIED.
Hoe & ruutm \tan die eerste Pastoor was is niet IIEer te adtterhalen. I€I vilden ue een zekere
die in fZeZ nog
fnter Niolaus,
leefde. ook teten we dat in l-33L
een zekele Jdrannes ouibrrt onder
abt Libedels hier Pastoor tas' en
in rasa Jad:s
E3ghloonZt3n otrvolger was l{at}rias \ftln
Ilorrgercn in faZg, die tenrens Prior
te Reecktrernuas en niet vaak i:r
Sinpelvetd veràleef . waarsctrijnlijk had hij een plaatsvenrargrerVanaf LsLl- is in de fijst' van
geen orderàrekirrg
pastrcr:s vrijrcf
tot heden toe.
Vanaf l-51,1-was Ardl€es lra4
Doenrered hier pastoor. IIij stierf
in 1,558.

Of de pastoors in Sirpelveld
gestonren zijn is niet bekeld.
negnaven in ieder geval niet. E
NorJcertijnen waren n.l. vastvr
borden aan één huis, volgens het
principe nan & trstabilitas
locirt.
tertg naar de
Ze ]reerrden altijd
hd,
abdij die tren uitgezoden
lenrerd of dood.
De qnrolger van Àrnold Dldden,
Anttronius Janar, $Jetd in l-6L6
gernstalleerd
door aH, Àdam Sluis.
De lerk is order zí3n pastor^aat
rrijrcl
hernieuud of gnordig gerestaureerd. Dit kon, want het was de
in
tijd \ran het L2-jarig Hard
de 8O-jarige oorlogr, dus een perior:rrst. Bij een
de van beteeldcelijke
wordt
ctver
dekenale visitatie
qrymrkt:
Hij
spreekt
Jarnar
slecht Drits en lcan in die táal
niet preken, rren zorye voor een
kapelaan, die de pastoor kan ver\rargen.
Fastoor Janrar fieeft zidr dan ook
van een kapelaan verzel<end, waarschijrAijk
de eerste kapelaan \ran
Sinpelveld,
ttrarÍran ons de nautm
niet belcerd is. Hij preekte 's

Jorilcer Àrdrces \ran de lloeff vart
oveÈuizen tns zL)n octn' nngelijk
zÉn peeÈocm.
Hij uetd qryevolgd door Henricus
Bollardt in 1SSA. orter tren is
weinig bekeld.
In l-57L kcÍtrt dan de beJ<erde pastmr Arnold Dndden ïEuIr SinPeIveld. Hij rdetd door de abÍt \ran
& H.E. Heer à
l'bnt Oornillon,
zijn
ffier
Flenralia geinsbfleed.
pastoraat lprdË ae @
rllbederlcerktr genod,
daar j-lr
rrbdrterl<erkrl
Bocholtz rceds een
bestord. lhn l<an stellen dat
Arnold qfdden in een \ran & rPeitijden h'ier pastoor h,Els'
Iijkste
n.1. in de tijd \ran de ProÈestantse reformatie en de ontr:areforrnatie. Ilevens in de tijd van de
8o-jarige oorlogr (l-568 - L648) .
Hij ordenrord dan ook alle periJcelen die een oorlql ret zidr
bnergË, zoals plrrrdering door
nmiterde soldaten, lmof, brardgenrargrennerring en
sËicfrtingen,
Anrold q/dden bleef
ontvoerirg.
taÍt, L6l-7 pastoor. De laatste jaren
zí1n
nrstiger
zullen wellictrt
gereesË. Zí1n nrenrcrieboel< hcrdt
t€ltÍliJlste in L59g ql.

in
zodags en gpf katechisrusles
de Ditsê taal.
Fastoor Jarrar was van 1,6L7 tot
L6L9 tevens presiderÈ van het
te
s€nÉnarie van de Noràertijrren
In L657 rcnctt hij op 10
hilen.
juli tot de 45e abÈ \ran
Beaurepart gekozen afwaar hij qp
Hij is
2Ldecenber L663 stierf.
e
kerk
te
luik.
Zíjn
in
@raven
gn:afsctrrift
luidt:
D.O.M.
Hier rust, Revercrd Enin:s
À. Jarnar Doctor fheologiae
45e Àbt van dit huisq 2L dec. L663
die stierf
R .I . P .
\mn pastoor Jamar
ÀIs qrolge
uerd Jdrannes Matterni in 1,64L
geinstalleerd
door aH Nicolaas
Bovrije.
Deze pastoor is de eenste die
een regi"ster aanlegde ret de ÍErrren
van de overledenen. Fastoor Jarnar
r.aasreed.s begonren net de doqregisÈers in fgZf en net de hrmelij]<sregisters
in l-625.
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Dit was een van de decneten van
het concilie rran Tïrente dat i:r
1-563eirdigde. Kunt u zicïr voorstellen hoe het gesteld d'as net de
ccmmrnicatie in die tijd,
hoelarg
het gedtrurd heefE eer de decneten
van $:ente Sfurpelveld bercikten ?
Fastor Matterni had blijlóaar
zeer veel liefde voor zí1n Godshuis. Hij heeft tr^/ee }clolcken aargeschaft (beide in de F:anse tijd
venÍrcnen). Ook heeft hij het
lcerldrof (toen nog rcrdcm de kerk)
cÍrg€Í/en net een rruur, en hield hij
hij
veel rlan de êu:rren. Zo richtte
de
een anreru:a,ad op, die jaarlijl<s
voor die tijd zeer grote scm \ran
40 gnrldens Akens uitdeelde en
hield hij uitdelfurg \ftrn brcod op
paasOag voor de an:ren.
stisf
in f6Zf
Fastoor l{atterni
en rrerd qryevolgd door Caspar
die gelnstalleerd
Fayrrcrville,
wed door abÈ Àmbrrcsius de Fïesne.
Zr3n pastoraat staat in het telen
De l€rk,
van de bcur*lcedrijvigheid.
die dateerde uit de L3= eetnr st
die veel geleden hd, was blijkorder
baar, ordanks restaumtie
pastoor Jatnar, niet IIEer

versle@nbnrildcaar en te zs
begint juist
caspar Fayrorville
q hel eirde van zijn lnstor:aat in
1693 rilet een total-e nieutibom'
alleen de tor-n blij ft staan (deze
zal- eerst in 1711 gelreel vernier-rqd
rannden). tlij heeft het ei:de van
de werkzaantreden niet gezien, hij
sterft n.1. in 1-694. Hij was ook
Iid van de sctrutteij
zí1n qrolger
Bartlrolcne Fetit,
Hij
bcnn*te de nierrwe sacristiewas pastoor van L693 tot' l'703 en
wend olrgrenrolgd door Alrgustfurus
Withian, welke een nierrtr hoofdaltaar plaatste en een niewe
vloer G ae kerk liet leggen. Hij
was pastoor van 3 aPril L7O4 tot 4
jarruari L7L9. In dat jaar sterft
hij .
Rts cpvolger van Aug. Withian
kcfiÈ in fZfg Josephr-rs Habetz als
trnstoor nalar Sinpe1ve1d. Hij uprdt
door abË Henrico
gei'tstalleerd
reeds
doch Habetz sterft
Jutlirrs,
vijf weken rn zijn installatie
rrrijr*el plotseling.
In hetzelfde jaar worrctt q lals
juni NotÈerhrs Brrnenfille
door abt' Jullius
2qn qrolger
blij ft
g"-ir,=tàUeerd. BlrlsÍville
jaar de ijverige herde
íiirtien
van onze Pa:rccfrie tot 1733' als
hij tot abt \ran neau:repar{' gekozen
wordÈ.
zeLf zL)n oPvolHij i:rstalleeÉ'
ger in het Pastor-aat alhier oP 4
Deliege'
jr.-i
'rer" L733, t.I. Jadrs
pastoor sterfE cP 6 juni
L735.
abt B'rrrenville
hn installeeÉ
z:)n tlreede qnrolger in SiÏPel-.
.r"id, cilber*trs Bars< q 26 juni
24
L735. Pastoor Bancr<blijfr
jaar, t!È, Lo nei L759 in onze
pa:rcctrie.
Order pastoor Bancr<was AtrgusttJs
GiIIet kaPelaan. Deze wend,
eerst otià" jaren Pastoor te zijn
gerrcest in neckfreijen (B) r ook
ár1n qnrolger. Augus.tus GilleF was
p* g9 jaar o.d en slectrts L2'
toen hij hier Pasiuar priester
toor q,erd.
ap 24 janr:ari L763 wordt hij tot
abC van áe abdij neaurePaÉ' gekozen. Gillet blij ft abt tlt 27
februari L789.
hij zL)n
op 6 Íraart, ixstalleeÉ'
Irrdolphrs
Sfurpelveld,
in
opttófger

a
a
I
t
I
I
I

a
I
t
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l{asteau. Deze sterft
op 23 juli
L765 en rpndt opgenrolgd door
die ook d"oor abt
èrJgustus hrytez,
Gillet rrordt gernstalleerrC als
laatste tïittetr
pastoor \ran
Sfurgnlveld.
ffier
Scugnez was ï.odewijk
Blq;esens, zí1n neef, kapelaan.
Hij r*as aIs rrees, na de dood van
zijn vader, op de pastorie gekorrnn. Hij bleef er enige ja::en en
tllad op jeuEdiqe leeftijd
in bij
de H:anciscaren.
In 1796 rcrdt hij toE, priester
gewijd. In L803 rmrrCt hij hier
lcapelaan en qp 3 februari
1gO7
volgrt hij zijn ocm op als lnstoor,
de eerste niet-Noràertijn.
trastoor Sangnez stierf
W 27
atqrustus 1807.
I'bn kan zeker stellen dat
Arryustus Saryez,
naast pastmr
Dlnlden, een \ran de npeilijkste
pastoraten heeft gexroed, n.l. in
de tijd van de Fïanse mrolutie
en
oveÉreersirg.
Tijdens deze Fïnnse cveetreersi:.rg
r.iert van alle seculiere geestefijken de eed van trulbr aan de
RepÈliek gewraagd. Alleen zij die
deze eed aflegden, de z.g.
beàfiEden (assernentes) ncchten
hun goederen bentaren en de êGdiensÈ blijven uitoefenen. ?,íj
storden echter bij het volk slectrt
aargecfrr€ven.
Hielrroor vras
Sangnez bangr, hij wenste de eed
niet af te leggen en ontvluctrtte
de parrcctrie. In Sinpelveld liet
hij het werk cver aan zijn
'
kapelaan.
har de parochie van Bocfioltz
rrannit Sinpelveld bedierd rrcest
trloden en de kapelaan hier niet
aan toe l*ram, was Boctroltz versto]<en rran geestelijke
bediening. De
priester
I{olter,
die Scnr$ez in
Bocholtz zou venrcutgen, had zLJn
plidrt
venaarlocd.
Bocholtz, zeeÊ ont€rureden hiercwer, bleef niet stilzitten
en
haalde de in Aken geboren Jdrannes
BenedicÈus hutzeribeng in tZg+
naar BoeJpltz.
Hij l<r€eg rran de Vicaris{ere
raal van het bisdcm lrdk alle
volnadrten crn in Boclroltz het anrbt
\ran pastoor uit te oeferpn.
Na orgenreer een jaar kwan pastoor
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,,.HUVEBBL€FFENI6E JARFN
OP DE PASïoR lF ..,
Sorgrrez tertry en legde alsnog de
eed af, wat heur echt€r nielnard
lcrralijk heeft gerrcnen, betralve de
BoctroltzeÍraren, die hutzerÈeng
als pastoor wilden betro.rden.
bleef bestaan t-ott'
Deze sitr:atie
1-803, tpen BocÏroltz uiteirdelijk
kerk
sue.rlsaal
als zetfstardige
r^Ierd veltteven.

!tratïr. J. HorJcach.
9 april

1990

Bronnen:
l,Iencrieboek I L57 L, past.
Cattrolica,

Afdijen

der

dI

A. Dlzden.

1 en 2, l-968
A.M.Heidt.

lage

1989
larden'
M.v.d. PIas.

onzer Pa:rcchie'
cescfriedenis
L}4O-L944, Re'v-KaP- J-I'{iIl.
Van Senplenrei
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L97o I
tot Sinpelveld'
.
Flanssen
Dts.G.H.

g \rcGm,vLUCHr.
nAMTLTESTAMTOM
Slechts weinigen onzer voonrder:s
beleven het voorrrecht crn aan de
vergetelheid
ontnr]<t te wonden.
JoFranrres Ssrsrcrs vnas één van die
vele naan"loze daglonere die leefde
bij de dag, net als enig rrctief:
rrEbrcodop de plarik ! rr
Geboren rpnd L680, alftans hij
op
cnrerleed op 8O-jarige leeftijd
21, juni L76O te Watr-lwiller.
stord de
In die large tussentijd
tijd *if , n;Ëlr onze begrippen... .
Nochtans in tllZ hunrle hij te EYs
ret Catlrarina Sctreurs en van de
z€ven lcirderen riraren er slecht-s
drie een larg leven beschoren,
llÍaria Helena, geboren in l-740,
Nicolaus, geboren in L733, en
Jdlan ludqerus, waart/an het geboortejaar niet bekerd is.
Deze Jdnrl hdgerus hurrde in l-780
ret l,Iaria Catlrarha Hegtrnans
(Hedcnans) die q 1-3 nei L798
cnrerleed. Hij vonrde te E)4s niet
alleen een stenrr:ge zl)tak, IIIEIaT
zorgde tsrens voor een mysterieus
einhiaat r.raarin zijn biog:afie
di$[t.......

H1 dan volgË er
een tr^eetalige prrccedtu= rran vier
trngirn's, raarin vier bejaarde
nannen van E!zs, waeuolder zelfs
een chirurgijn,
Dr. Elanael, o.d 71
jaar, getuigen dat zij Jdrarus
Irrtqerts Schriebers gekerd heben,
nrrar tijdens de Fï:anse bezettirq
spoorloos vedunrren is, vsrrcede
v,ErarïrEr
de
lijk natar HoIIard....,
rVredeRegberrt van het Canton
G,flpen verlof geeft toit, de hume
f ijksvoltreldcirg.
llaria Helena Sctrrienrers dtril<t
helaas ook niet lreer ry in het
rpch in de
regio kerkaretrief,
stard.
trrrgerlijke
Doch Nicolar:s hrrhrL in 1758 net
Qreuse Helena te E)rs. (geen ]<i:rderen ?). In L763 hrndt hij voor de
tweede l€er net Vissdrer^s l'Íaria
Baràara, rredr.ue van Henri Beuken,
te I{atrlwiller.
Van de zeven kirde
rren cn'erleven slectrts drie de vele
t:tr,ee zoons en een
kirderziekten,
dochter. Deze ht-trilE,in l-802 al-s
líarie Berbe Sctrriefers net
zoon van Henri
Jdrannes hócheler,
hóctreler en van ïlcia Vaessen en
via hr:n drie zonen wordt zij een
der stansnceder^svan het geslacfit
EEtbtleler.
Jdran Pieter, de tneede z@n \ran
Nicolar.rs, hl-triÈ in rgfg net !traria à
CaÍpo te Watr1willer, doch deze
sÈam sÈer-ft tegen het eirrl van de
L9e eeur uit in de rnanrelijt,r'
Iijn.
Zí1n bloed stJrccmt nog voort in
Birdels en ffinans te
de fanilie
Watrlwiller.
De o.rdste zoon van Nicolaus,
Jdrarnes, is blijldcaar de pientenste, hij hrhÈ in L806 rret een
rijke boeren rreduwe, tïaria A$'tes
Hoepernnns te Ubaósberg. El ten
Icwanen de hectarerT in onze
!
fanilie
Rord onze eer-nnrisselinq was deze
tak dan ook uitger€chtlijniqe
grroeid tot, een rijke foerenOynastie.

srEul6E zlThK "'...66N
Wat er aan de hard was ?
Warrrer zijn zoon Niolaus
schriebers in fgfg oP 3s-jarige
gaat tlsnren ret Anrn
leeftijd
\ran Elsertreide kan hij
sclroltissen
cnreleggen
nanelijk geen sterfacte
trader.
zijn
van
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In het bezit van 32 rlecraren'
qr 74
paanden
4
, 26 strr]<s hoornved
scfrapen. . . ., uet irnniddels vertakkirgen rElar Schin oP Geul, Heeren
Ieràaan, I{elten, Elrlnltz
Sinpelveld.
ffiis
rct Ae jaarlijl<se
was er eeÍr wals familieretrnie'
waaÈij 40 à 50 nenren en nichten
ql hoeve ttde Telrftt aan tafel
záten, waarq) het gereste kalf net
aanverwante gerecÏrten enbaal
stord ret als nageleclrt de g:rcei
en bloei rran gehrassenen ......"
hectaren.
Nochtans een farnilienrapen zat er
niet in, daarentegen rrel een rrcgal
ëtJí€eln lenrensdevies, rnnralijk:
trDoe je hend uit voor je ledenensrr

lccplcper Ubactrsberg, hoeniel de
\itu.nelijke
lijn gaat dcmirrcr€n. ..
Zo ook bij de stam Sfupelveld,
qgaat in de
die grortedeels
fanilie's
lbllanls,
I{oetr4nrnans,
Kdrl, Kiclen, Pacldoier en Gtpoten
te Ells.
In de nannelijke lijn urts@mit
slechts één loot, Feter I z@n \ian
Bernard: en \tan ttaria Rannakers,
qelke in fgaf in XertanOe tJf,nrell.
kter
hlfft in fgZg te Anstelveen
ret lÍaria Gi.sÈirn Fetocm en
vesÈigÈ zidt te Haarlem, alwaar
de aarilccnenhij a1s doerÈ-jurist,
de geneente arffienaren de lmeepjes
\ran het, \rak leert.
Dit in de pei!
tieve zin rntwrlijk
docht€rs
Z,'ln drie qgroeielde
heben de nin of neer avontuurIijke qgave bij een evenbreel
hrrnelijk hr.rn esttretische farnilie
nËËmrran sidr te hqtderttt. In onze
wereld \ran orgekerde Íngelijldreden
rpet dat laurren !
ToË, volaoenirg rran Jdtannes
Scrgnigrs..........

!{aar dan' in de 20e eeur' \ralt
de grroei van deze zo vrrrdttbare
bocrn stilaan t€mgl- lGerd'el= takvan
lcen vertoren verschijnselen
zoals de stan Heerlerafstenren,
baan, rraaÈij de zo @eende
hectaren door de geueente Heerlen
wonden qryeslolctDe stan ldetten rryordt statisch.
In Boctroltz en Schin Q Geul
de grcei erin, rnast
blijft

trAgri@larl

(sjerg

Sctrrijvers)

L5 nei L990
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Door haar inChloÈ,ilde gehld.
vloed beXeenfe hij zidt rla de
c'\rentixnirg q de Àlenranrcrr bij
Zulpictr in agO toÈ het Christendcm. Clovis sctrreef deze cnrerwinnirg te aan de ttGod rran Chlotildett, die hij midden order het
gevecht aanriep crn htrIp. Eama
fleeft Clotris zich door Renrigius
laten dclur.
rrerd boven
Deze dorylectrtisteid
de hoofd.i:qarg \ran onze kerk in
in fggS door,
steen uit@ronren
- de beeldhcuqrer
- rurar verluidt
Ctrarles Ve, bij de bqm van de
nieute J<erk.
in
In de actrterrgenrel van de l€rk'
de DorpssEraat stotd eveneens een
nacfrtig grcot beeld van onze PaDit beeld is helaas
brcontreilige.
tijdens
drcr oÍrvoorzicht'igheid
orderïrqrdsverkzaantreden gexrallert
en zodoerde verloren gegaeln.
Verder is er een hcrrten statue
van hen q) een onsole terzijde
HeÈ, is eert
rran het hoofdaltaar.
wn
van de ]rostbaarsÈe bezittirgen
onze l<erk. In de recht€rzijbeuk
bevirdt zictr everËns een afbeeldirg van de dooP \ran Clovis door
naniqil-ls q) een der Pr:aclrtige
kerlc:anen.
gebradschildetde
De winterl<ennis in sinPelveld
rrordt getrcrden qr de eerste zorÀag
rn de naalrAaq rran Renr-igius op de
eerste oct&er.
Van de jergd van St. Rernigius is
frcel r"einig bekerd- Hij leefde oP
het l<asteel van zijn rrader' ver
van de rryeleld r*aar hij in godsvnrctrt en l<ennis der wetstschatrl
een gedegen oP,'oedirg lreegr.
Itlet 22 jaar ( ! ) hetd nenrigitrs
reeds bissclrq van de beroende
stad Refuns I Van deze stad is hij
de Fatrrcont!È heden rrcg altijd
heilige.
ofscfroon hij rry zo jorg wEIs'
toorde hij zictr een ectrte Wernerder van de kerk. Hij beschilcte
over een g€fie1dige lrennis en wErs
vooral bekerd cm zijn glste wefIn zijn Predicaties
sprekeldheid.
ó vele voorrClactrten die hij hield
l<wan dat ttt uitirg.
order zijn t-oehoorders war€n
rensen, dege'lijke
allerlei

DE HEIUTGEREMIGilIJS.
(436 533)
lcegen we
In de kat€hisrusles
\rrceger geleerd, &t de ki:rderen
bij het H.Oorysef de rnam van êêï1
of andere heilige lregen cnr diens
detrgden na te volgen.
Zo heeft ook iedere ParPcnie haar
De eerste octÓer
gntrrcorÈreilige.
ons dor"p het feest van de
vid,
heilige nenrigitrs, ttaar patrcotheiIige. Betralve in SiJÍpelveld lpndt
hij ook in Ktirrren, ScÏIiruett,
Slenaken en het Belgische Moresret
allernaal heel
als zodanig vereed,
orlde paroctries.
is deze
Voor:al in lardbqmlsirqen
(ook wel SINIffiI{EIS ge
heilige
rtoemd) bekeld, crrdat \rroeger veel
pactrtboeren q 1- octcber van hofsteae wisselden. De boerderijen
werrden tffn voor ze of thtaalf
jaar gepacht. hn ïterd n rar een
ardele hof vertruisd of ttgF
bageendrr. Een zeer follcloristisch gebeuren was dat nog in de
janen. }bt
en dertiger
twintiger
hufp van ardere boenen uit de
orgevirg q,etd dan de hele inboedel, huisraad en veestaPel q
oogshmagens
versiede
feestelijk
geladen en dan in Wtocftt naar het
nier,n*e adres velÍ/oerrd.
De heilige Remigirrs rcrrt geboren
in Cerny Uij laon in h:anlarijk.
Hij was een van de voorïrËËmste
rran het Christerdcrn
gornferyers
. Bij de docp
(rtanlaijk)
in caffia
\ran koning Clcnris in age, de eerste Christentconirg \ian de FÏarÍken
sprak Remigius de gedenlc'aaarrtige
woorOen: frBrig trcÍtse Cicamber
het hoofd en ordenrcrP het aan fI*
Àaribid wat gij
I(oninq Cfiristils.
tot rrcg toe hebt verlcrard en verbrard r*at gij tot, rrcq toe hebt'
aanbeden. rl
Bij deze docP door nenrigius die
s,etd verret grcte Plectrti$reid
rictrt br:aclrt volgens de cnrereen dtrif een flesje ret
Ieverirg
hI. OIie.
Clcnris, die van 481- - 5L1 cnrer de
nanken regeerde rrns in 493 ret de
Bcurrgordische prinses
katlrolieke
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IIEIaT ook verstolcte
drristenen,
zondaa::s. Veel bekerirgerr beqerkhij door zl)n welstelliEde
sprekerdheid en cnrertuigetde nedevoerirgen.
Tal rran r*orr1eren zcnrden door
zí1n tussenkcnrst, gedaan zijn.
Blirden scfronk frij weer het ticht
der ogen. Een brard die Reirns
dreiEde te vewoesten bluste hij
In Trctu:s
door het ]strisbeeld.
r^reer tot
neisje
wekte hij een dood
leven.
rmn 97 jaar
o1l de hoge leeftijd
is Remigir:s cnrerleden. zijn testanerrt en vier brierren \ran henr zijn
tot otrl heden bennaard gebleven.
I"at€r is Reunigitrs' lenren net veel
Iegerden crtgeven.
In de pr:actrtige kathed::aal van
RefuBSuerrten later de Fïanse lconirrgen gezalfd en gekroord.
ofnrallerd is dat de naam Reni in
ons dorlt IIEar aan weinig pasgeboge{treven werrd, t€rren jorgetjes
wijl deze rEIErmin Eranlarijk
veelrmldig voorkcmt.

Heilige Remigius

H.\an Werscfi.

WUroepennu uwvoorspraak
't gezinin,
!
in
heersen
laátvrede

Fasen l-990.
N.B.
cnrer dit
Voor oIF en aarrrerXlgen
c'ver de H. Rernigius hotd
artikel
ik nij ten zeerste aariberrolen.

Elon:
Katfl. Êrcyclcpedie.
Itanteartikelen:
De Dorpsbode
o.ê.
Oe t'imtrurger' en
De Omrceper.
l,lordelirge rededelirqen
die veel betargsteUirg
de heben.

\ran Í€nsen
in heemlcun-
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