












































Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Verklarende woordenlijst bul(le): pauselijke brief. cellerier: broeder die verantwoordelijk was voor voorraadkamers en -kelders. clausuur: de regel dat het kloostergebouw niet door buitenstaanders of kloosterlingen van het andere geslacht betreden mag worden. codices: met de hand geschreven boeken/handschriften. colligatie: verbinding/combinatie. deken: priester belast met het toezicht over een onderdeel van het bisdom. (geprofeste) donaat: semi-kloosterling die al zijn/haar bezittingen aan een klooster schenkt op voorwaarde van levenslang onderhoud. dotatie: schenking van jaargelden of goederen. generaal kapittel: algemeen bestuur. immediatusrecht: recht van onafhankelijke souvereiniteit. monasterium :V\oo^\.&r. novies: aanduiding van een kloosterling(e) in de proeftijd. paterniteit: vaderlijk gezag en verantwoordelijkheid van een abt. /?e^/rf/ef.-(waarschijnlijk van het Latijnse: redire) teruggekeerde bekeerde. priorij: klooster geleid door een

prior, dit in tegenstelling tot een abdij. reformator: degene die belast is met de vernieuwing van een abdij. refter: eetzaal in een klooster. suffragia: begunstigingen, gunsten. visitatierecht: recht om als kerkelijk overheidspersoon toezicht te houden op kloosterlingen. visitator: kerkelijk overheidspersoon die toezicht houdt op geestelijken, kloosterlingen. Noten 1)  (Kloosterkroniek en) Necrologium van hetKartuizerklooster Nieuwlicht of Bloemendaalbuiten Utrecht (ed. L. van Hasselt) in: Bijdr.med. Hist. Gen. IX, 1886, blz. 189. 2)  Ibid., blz. 190. 3)  RAU, archief Kartuizerklooster nr. 572. Deconfraterniteitsbrief is gedateerd 15 juli 1451,met vernieuwing d.d. 25 febr. 1542. Ook aan andere kloosterlijke en kerkelijkegemeenschappen werdenconfraterniteitsbrieven verleend, bijv. in 1438aan het kapittel van St. Jan te Utrecht (RAU,Kap. van St. Jan. nr. 101) en in 1453 aan hetRegulierenklooster aldaar. Opgraving Cistercienserklooster te IJsselstein,1956. Opmeting J. Ypey, tekeningM. Bloemendaal. RA U. mit twee silver vergulde;

ende een silverplatteelken, twee silvere ampullen, een silverevergulde craen, een silvere pays, drye silvereolye vaatkens, eenen silveren leepel; endenogh wat quaet silver&quot; 9). Het voormalige cistercienserklooster werdals Sint Ewoudsgasthuis ingericht voor dearmen van IJsselstein. Later kwam het alsverzorgingshuis voor ouden van dagen ingebruik. In dit Sint Ewoudsgasthuis van deNed. Herv. Gemeente zijn nu nog resten vande kloostergang en refter te vinden. In 1937, 1938 en 1956 heeft men teIJsselstein opgravingen gedaan naar hetklooster O.L. Vrouwenberg op deNieuwpoort. Men slaagde erin hetpriesterkoor van de kerk bloot te leggen. In dekoorruimte vond men nog twee ledigegrafkelders. Bij de afbraak schijnen demonniken alles wel heel zorgvuldig naar hunnieuwe verblijfplaats te hebben overgebracht,want buiten de fundamenten werd er zelfsgeen glasscherf gevonden. Ook de noord- enzuidmuur van de kerk alsmede de muren vande kloostergang en van enkele aangrenzendevertrekken zijn

daarbij aan het lichtgebracht 10). 47




