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VOORWOORD 

De meeste collegiale kapittels, welke oudtijds in het gebied van het tegenwoordig 
bisdom van 's Hertogenbosch of de tegenwoordige provincie Noord-Brabant beston
den, waren gesticht in de loop der 14de of 15de eeuw. Hun stichtingsjaar is, althans 
bij benadering, aan te geven: kapittel van Breda 1303, van Zaltbommel eveneens 1303, 
Dussen-Munsterkerk 1306, Grave 1308, Geertruidenberg 1310, Heusden 1355, Steen
bergen 1363 (door Schoengen in zijn lijst van de Nederlandse kapittels niet vermeld), 
's-Hertogenbosch 1366, Eindhoven 1399, Rossum 1439, Bergen-op-Zoom 1442, Baten
burg 1443, Nederhemert 1474, Nijmegen 1475 en Boxtel 1493. De oudste kapittels 
dezer streek waren die van Hilvarenbeek, St. Oedenrode, Oirschot en Alem; hun 
stichtingsjaren liggen in het duister van heel wat vroegere tijden. Het kapittel van Alem 
verdween reeds in de 15de eeuw, zonder ternauwernood enig spoor na te laten. De 
kapittels van Hilvarenbeek, St. Oedenrode en Oirschot zijn tot het midden der 17de 
eeuw blijven voortbestaan en van deze drie zijn nog vele archiefstukken, hetzij in 
origineel of in afschrift, bewaard gebleven. De voornaamste zullen in de onderhavige 
studie in behandeling komen. 

Tussen de Brabantse kapittels bestond uiteraard een band van onderlinge collegiali
teit en vriendschap. Vooral de drie kapittels van Hilvarenbeek, St. Oedenrode en 
Oirschot voelden zich nauw aan elkaar verwant. Daar waren verschillende redenen voor; 
zij waren immers gevestigd in eenzelfde Brabantse streek, in eenzelfde soort dicht 
bijeengelegen dorpen met eenzelfde landelijke bevolking, in dorpen van ongeveer 
eenzelfde grootte en aanzienlijkheid, die door de Hertogen van Brabant in de 13de of 
14de eeuw tot vrijheden werden verheven. De heerlijkheden Oirschot en Hilvarenbeek 
hadden zeker van af de 14de eeuw dezelfde eigenaars, die er deel hadden in het patro
naatschap over beide kapittelkerken. Vroeger, tot in de 12de eeuw, schijnen de heer
lijke rechten onder St. Oedenrode en Hilvarenbeek aan een en dezelfde persoon toe
behoord te hebben en uit dezelfde oude bron vloeien tegelijk berichten over kerk
stichtingen te Hilvarenbeek en St. Oedenrode. Méér nog, de parochiekerken en waar
schijnlijk zelfs ook de scholen van de drie parochies waren niet alleen domaniaal bezit, 
maar het dominium(eigendom) daarvan behoorde ook aan een en dezelfde heren, nl. aan 
de hertogen van Brabant. De drie kapittels waren vermoedelijk in ongeveer dezelfde 
tijd ontstaan en hun geschiedenis was in de grote lijnen nagenoeg analoog. Al deze 
factoren waren oorzaak, dat zij nauwe relaties met elkaar onderhielden. Die van 
Hilvarenbeek en St. Oedenrode stonden zelfs een tijd lang (1494-1508) onder een en 
dezelfde deken. Reeds van ouds onderhielden de drie colleges blijkbaar vriendschap
pelijke betrekkingen met elkaar; zo ziet men bij een overeenkomst in of kort na 1207 
tussen de abdij Tongerlo en de ridder Giselbert van Rode (Rothem), betreffende een 
geschil over het patronaat der kerk van Hogeloon, waarin een kanunnik van St. Oeden
rode (zoon van genoemde Giselbert) betrokken was, de beide proosten van Hilvaren
beek en Oirschot als getuigen optreden naast enige kanunniken van St. Oedenrode. 
De onderlinge verbondenheid der drie colleges schijnt ook aan het Hof te Brussel 
niet onbekend geweest te zijn, want als in één adem worden ze soms door het Hof 
genoemd, o.a. in een stuk van 1387, waarbij Hertogin Johanna dezelfde vrijstelling 
van belastingen, verleend aan de roedragers der kapittels van Hilvarenbeek en St. 
Oedenrode, ook toekent aan de roedrager van het kapittel van Oirschot. 
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Om die onderlinge verbondenheid lijkt het ons wenselijk de voornaamste documenten 
de drie kapittels betreffende, hoewel voor elk afzonderlijk, toch samen als in één studie 
te behandelen en uit te geven: voorop die van Hilvarenbbeek en vervolgens die van 
St. Oedenrode en Oirschot. Wij achten dit nog te meer gewenst, omdat de documenten 
van het ene kapittel die van het andere meermalen illustreren en verduidelijken en 
zelfs ook aanvullen. De documenten van het ene kapittel zullen ons immers over 
verscheiden onderwerpen als kerkpatronaat, kapittelschool, altaarbeneficies e.a., 
gegevens verstrekken, welke wij niet vinden in de documenten der twee andere kapittels. 
Over het algemeen mag men dan aannemen, dat diezelfde gegevens, wat hun aard 
betreft, zo ongeveer of in hoofdzaak ook voor beide andere kapittels kunnen gelden. 
In de grote lijnen toch hadden de drie kapittels en de daaraan verbonden instellingen 
eenzelfde gelijkvormige structuur, hoe ze ook in de bijkomstige détails van elkaar 
mochten verschillen. Daarom menen wij met reden te mogen zeggen, dat onze drie
delige kapittelstudies elkaar goeddeels aanvullen. 

De documenten, die ons daarbij dienden, zijn bijna alle in het latijn. Naar de wens 
van het Bestuur van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in 
Noord-Brabant, hebben wij om wille van de lezers, die de latijnse taal niet machtig 
zijn, de latijnse stukken opgenomen als bijlagen en het voornaamste of merkwaardigste 
van hun inhoud weergegeven in de vooropstaande nederlandse tekst. Toch verlieze 
men niet uit het oog, dat ons werk hoofdzakelijk bedoeld is als bronnenpublicatie. De 
eigenlijke waarde van deze uitgave zoeke men derhalve in de achterstaande bijlagen, 
in de daar medegedeelde documenten, en niet in de daaraan voorafgaande nederlandse 
tekst. 

De documenten bevatten ongetwijfeld de voornaamste bouwstoffen voor de ge
schiedenis der drie dorpen en parochies van vóór 1629, het jaar der z.g. reductie van 
's-Hertogenbosch, toen voor Brabant, bijzonder voor de Meierij van 's-Bosch, een 
nieuw tijdvak begon. De geschiedenis van Oirschot moet nog in haar geheel geschre
ven worden; die van St. Oedenrode grotendeels ook, want het werk van mr. Mommers 
St. Oedenrode van oude tijden tot heden (1928), hoe belangrijk ook, kan toch niet als 
een min of meer volledige geschiedbeschrijving van St. Oedenrode worden aangemerkt. 
Welnu, de historie van beide dorpen en parochies zal, wat de vroegste tijden betreft, 
voor een zeer belangrijk deel kunnen opgebouwd worden uit de documenten, welke 
wij gaan publiceren. De gevierde hoogbejaarde Bekenaar dr. P. C. de Brouwer leverde 
in 1947 een goede beschrijving van zijn geboorteplaats in De Geschiedenis van Hil-
varenbeek tot 1813. Bij de samenstelling van de drie eerste hoofdstukken, waarin hij de 
tijdvakken van vóór 1629 behandelt, heeft hij verscheiden van de hier door ons mede
gedeelde bronnen met vrucht benut. Onze publicatie zal zijn waardevolle historische 
uiteenzettingen in die hoofdstukken nader bevestigen en materiaal verschaffen om ze 
voor een goed deel te kunnen aanvullen. 

MEERMALEN AANGEHAALDE ARCHIEVEN, TIJDSCHRIFTEN EN BOEKEN: 

A B H = archief van het bisdom 's-Hertogenbosch 
R A H = rijksarchief te 's-Hertogenbosch 
R A B = rijksarchief te Brussel 
A K O = archief van het kapittel van Oirschot in Rijksarchief te 's-Hertogenbosch 

(R AH) 
B. B. = Bossche Bijdragen, bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom 

's-Hertogenbosch 
TAX = Taxandria, tijdschrift voor Noordbrabantse geschiedenis en volkskunde 
AN. COEV. = Analecta Gijsb. Coeverincx, bewerkt door G. van den Eisen en W. Hoe

venaars 
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CoppENS = Nieuwe beschrijving van het bisdom 's-Hertogenbosch, 4 dl., 's-Bosch 
1840-'44, door J. A. Coppens 

D E BROUWER = Geschiedenis van Hilvarenbeek tot 1813, Hilvarenbeek 1947,door dr. P. C. 
de Brouwer 

D E MOREAU = Histoire de VEglise en Belgique, 3 dl., Brussel 1940-'45, door E. de Moreau 
ERENS = De oorkonden der Abdij Tongeloo, 2 dl., Tongerloo 1948, door dr. A. Erens 
FOPPENS = His tor ia episcopatus Syhaeducensis, Brussel 1721, door J. F . Foppens 
GALESLOOT = Inventaire des archives de la Cour Feodale de Brabant, 2 dl., Brussel 

1870-'84, door L. Galesloot 
HABETS = Geschiedenis van het tegenwoordig bisdom Roermond, 3 dl.. Roermond 

1875-92, door Jos. Habets 
HEZENMANS = Schetsen uit onze Staats- en Kerkgeschiedenis, 2 dl., 's-Bosch 1869-'70 

door J. C. A. Hezenmans 
LAENEN = Kerkelijk en godsdienstig Brabant, 2 dl., Antwerpen 1935-'36, door dr. 

J. Laenen 
MIRAEUS = Opera diplomatica et historica (uitg. J. F . Foppens), 4 dl., Leuven-Brus

sel 1723-'48, door A. Miraeus 
MOMMERS = St. Oedenrode van oude tijden tot heden, Veghel 1928, door mr. A. R. 

M. Mommers 
OUDENHOVEN = Beschrijving der Stadt ende Meijerije van 's-Hertogenbossche, Amsterdam 

1649, 2 ed. 's-Bosch 1670, door J. van Oudenhoven 
SCHOENGEN = Geschiedenis van het onderwijs in Nederland, 1912, door dr. M. Schoengen 
SCHUTJES = Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, 5 dl., 's-Bosch 1870-'81, 

door L. H. Ch. Schutjes 
VERKOOREN = Inventaire des chartes et cartulaires des Duchés de Brabant enz., 8 dl., 

Brussel 1910-'23, door A. Verkooren 
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DEEL I 

DOCUMENTEN BETREFFENDE HET KAPITTEL 
VAN HILVARENBEEK 





TER INLEIDING 

Het aartsdiakenaat Kempenland, het grootste van de acht aartsdiakenaten, waarin het 
bisdom Luik vóór de oprichting der nieuwe bisdommen in 1559 was onderverdeeld, 
omvatte zeven dekenaten: Beek (Hilvarenbeek), Cuyck, Woensel, Maeseyck, Beerin
gen, Susteren en Wassenberg. Het dekenaat Beek was het uitgestrektste en telde het 
grootste aantal parochies. Het had zich gevormd rondom de St.-Peterskerk der parochie 
Beek (Hilvarenbeek) als kerkelijk middelpunt, hetgeen wijst op de hoge oudheid dezer 
parochie. In een beschrijving van Hilvarenbeek door H. Broeders leest men dienaan
gaande (jammer dat hij geen bron vermeldt): „Zeer vroeg mogt deze gemeente zich 
in het licht des Christendoms verheugen, want men vindt aangeteekend, dat in het 
jaar 713 de parochie reeds in wezen en dus in het bezit van een christen bedehuis was." 
Ook Ant. van Gils is van gevoelen, dat de parochie reeds in het begin der 8ste eeuw 
bestond, terwijl de Brabantse geschiedschrijver Hezenmans melding maakt van een 
oude overlevering, volgens weUce de kerk van Hilvarenbeek de oudste van Noord-
Brabant zou zijn^ Verondersteld, dat die overlevering werkelijk bestaat of bestaan 
heeft, zien wij geen enkele reden waarom zij geen geloof zou verdienen. De bewering der 
regeerders van Beek uit het jaar 1791, dat hun dorp in 800 door vrouwe Hilvaris ge
sticht zou zijn, is in ieder geval beslist en onvoorwaardelijk naar het rijk der verzinsels 
te verwijzen^. Het bestaan van genoemd oud dekenaat doet ook vermoeden, dat de 
parochie Beek in haar vroegst bestaan onder de méér dan 100 parochies, die het 
dekenaat eens telde, een van de aanzienlijkste geweest zal zijn. 

Over de kerkstichting te Hilvarenbeek schreef de Hilvarenbeekse arts, de heer 
H.A.M. Ruhe, in 1951 in het tijdschrift Brabants Heem (jg. 2, blz. 77 v.v.) een klein, maar 
interessant artikel. Men leest daarin, dat het kapittelarchief van Hilvarenbeek verloren 
is geraakt op enkele stukken na, die nog ten gemeentehuize aldaar berusten en waarin 
alleen maar te vinden is, dat de kerk van Beek de tienden te Lommei bezat. Het ori
gineel archief schijnt inderdaad verloren'. Gelukkig echter bevat het archief van het 
bisdom 's-Hertogenbosch nog een tamelijk uitgebreide collectie afschriften en excerp
ten van en aantekeningen uit de oudste stukken van bedoeld kapittelarchief met nog 
een partij andere stukken aangaande Beek. De meeste en voornaamste dezer archivalia 
hebben hun ontstaan in causa te danken aan de Bossche bisschoppen der 16de en 17de 
eeuw. Bij hun canonieke visitatie der kapittels wensten zij ook ingelicht te worden over 
de z.g. munimenten, dat wil zeggen de perkamenten en papieren, die in het kapittel-
archief bewaard werden. Van de bisschoppen Masius en Zoesius vinden we zulks bij 
hun visitatie van het kapittel van Beek uitdrukkelijk vermeld. Bij het geven van nieuwe 
voorschriften aan kapittel of kerkbestuur achtten zij het immers nodig rekening te 
houden met de voorschriften, welke in vroegere tijden al gegeven waren. De kapittel
dekens wilden de originele bescheiden liever niet aan de bisschoppen naar Den Bosch ter 
inzage medegeven en daarom maakten zij afschriften, excerpten en aantekeningen of 
lieten zij die maken en bezorgden deze dan in plaats van de originalia aan de bisschoppen. 

De meeste Hilvarenbeekse stukken, welke wij gaan benutten, zijn dan ook van de 
16de of de eerste helft der 17de eeuw, enkele slechts zijn van later tijd. Zij berusten in 
het archief van het Bossche bisdom, dossier, 'Hilvarenbeek'. Voor hun bewerking en 
publicatie hebben wij ze ingedeeld in negen groepen, die achtereenvolgens in negen 
hoofdstukken zullen behandeld worden. 

11 



I 

DRIE BERICHTEN OVER K E R K S T I C H T I N G E N 
TE BEEK EN RODE 

Met Beek en Rode zijn de dorpen Hilvarenbeek en St. Oedenrode bedoeld. De in
woners van Hilvarenbeek en die uit de naaste omgeving noemen dit dorp doorgaans 
Beek; ook in de oudste bescheiden heet de plaats nooit anders dan Beek. De naam 
Hilvarenbeek vindt men voor het eerst in de 14de eeuw en omstreeks het begin der 16de 
eeuw begint hij meer algemeen te worden''. Hiermede is echter nog geenszins gezegd, 
dat de naam Hilvaren- of Hilverenbeek niet reeds vóór de 14de eeuw ontstaan kan zijn. 
Waarschijnlijk werd Hilvaren of Hilveren aan de oude naam Beek vastgekoppeld om 
de plaats te onderscheiden van de vele andere plaatsen met de naam Beek en naar 
sommiger mening zou dit tevens geschied zijn ter ere van zekere edelvrouw Hilvaris, 
ook Hildewaris geheten, over wie aanstonds nog zal gesproken worden. 

'Drie berichten over kerkstichtingen te Beek en Rode' schreven wij als titel boven 
dit hoofdstuk. Wij zullen ze noemen bericht A, B en C; hun latijnse tekst zullen wij 
laten volgen in bijlage I. 

De berichten A en B staan tussen de copieën der oudste stukken betreffende het 
kapittel van Beek. Het zijn aantekeningen, welke ontleend zijn aan een oud handschrift, 
dat eertijds in het kapittelarchief bewaard werd. 

BERICHT A 

De inhoud van bericht A is in hoofdzaak als volgt: 

In het jaar des Heren 700 (schrijffout voor 70) na de translatie van St. Oc&Ccirca 1100)stichtte 
Hildewaris, vrouwe van Hilvarenbeek en Rode, de kerk van Beek en die van Rode, waarin zij 
begraven is. Het bezit der heerlijkheid van Beek ging van Hildewaris voor de ene helft over op de 
Bisschop van Luik, voor de andere helft op de Hertog van Brabant. De Bisschop van Luik gaf 
zijn helft ten volle in leen aan de heren van Herlaer, nu ter tijd aan heer Jan van Merode en 
Petershem, zodat betreffende het bezit der heerlijkheid aan de Hertog van Brabant niet méér 
recht toekomt dan aan de heren van Herlaer en hun opvolgers^. 

Het bericht werd dus geschreven ten tijde dat een Jan van Merode en Petershem de 
ene helft der heerlijkheid Beek in leen hield. Naar het schrift te oordelen is bericht A 
zeker niet ouder dan 1500. Genoemde Jan van Merode zal onder de heren van Beek, 
die diezelfde welklinkende naam droegen, geweest zijn Jan III, geboren te Westerloo 
4 april 1497, bekend als de voogd van Willem de Zwijger; hij huwde in 1520 Anna van 
Ghistelles (Gistel), die 27 maart 1533 stierf, en hij zelf overleed kinderloos 18 jan. 
1550 (zie blz. 20). Bericht A zal dus uit de eerste helft der 16de eeuw dagtekenen. 

BERICHT B 

Dit tweede bericht, ontleend aan hetzelfde oude handschrift als bericht A, zal naar 
het schrift te gissen van omstreeks 1600 zijn. Het begin behelst, in iets beknoptere 
vorm, hetzelfde als bericht A; wat daarop dan verder volgt, kan aldus worden weer
gegeven: 
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De zalige Ansfried, graaf van Hoei, later bisschop van Utrecht, stichtte het vrouwenklooster 
Thorn, waarin hij na zijn bisschopswijding zijn gemalin, de H. Hilsuïndis, deed opnemen en 
waarin zijn dochter, de H. Benedicta, het Benedictijns ordehabijt aannam en ook begraven werd. 
Diezelfde Ansfried heeft al het goed, dat hij bezat onder zijn dorp Lommei, geschonken aan de 
kerk van Beek, welke de H. Hilwaris als een romaanse kerk had doen bouwen. Deze kerk heeft 
de hertog van Brabant alleen tot advocatus (voogd of beschermer), in gevolge een verzoek van 
het Seeks kapittel aan Hertog Hendrik I (l\ 90-1235 J, de stichter van de St.-Pieterskerk te Leu
ven, waarin hij na zijn overlijden te Keulen in 1235 begraven is. 

Ansfried stierf in de meimaand van 1008, na 15 jaren bisschop van Utrecht geweest te zijn, en 
werd te Utrecht begraven in het klooster van St.-Paulus, dat hij zelf had gesticht. Hij gaf bij zijn 
leven omstreeks 904 (schrijffout voor 994) tijdens de regering van Otto II het graafschap Hoei 
aan de kerk van Luik. 

BERICHT C 

Het derde bericht over dezelfde aangelegenheid en ontleend aan dezelfde oude bron, 
werd omstreeks 1630 van uit het kapittel van Beek gezonden aan Augustinus Wich-
mans, pastoor te Mierlo, die toen bezig was met het schrijven van zijn boek Brabantia 
Mariana en het daarin opnam, daarbij uitdrukkelijk verklarend, dat het hem door de 
Beekse kanunniken was toegezonden. Het bericht was (waarschijnlijk door de toen
malige kapitteldeken Christiaan Cauthals) geëxcerpeerd op dezelfde manier als eertijds 
bericht A en B, maar onze derde berichtgever nam iets méér en ook iets minder uit de 
gemeenschappelijke bron over, dan zijn voorgangers gedaan hadden. 

De eerste zin van het bericht in Brabantia Mariana(l632) p. 435 en 436 luidt in vertaling: 

In het jaar des Heren 70 na de overbrenging van de H. Oda, maagd, stichtte de edelvrouwe 
Hildcwaris, vrouwe van Hilvarenbeek en Rode, de kerk van Hilvarenbeek en de kerk van Rode, 
waarin zij begraven is. 

Wat dan volgt werd eveneens van uit het kapittel van Beek aan Wichmans gezonden, 
maar was niet ontleend aan bovenbedoeld oud manuscript, want het betreft een onder
zoek naar het graf van Hilvaris te Rode, dat in 1494 naar aanleiding van hetgeen in 
dat oud manuscript te lezen stond, door Jan van Nispen, kapitteldeken van Beek, werd 
ingesteld". Hetgeen dan verder volgt, was echter wel zeker aan dat oud manuscript 
ontleend. Ziehier de hoofdzakelijke inhoud: 

Toen Ansfried, graaf van Hoei later bisschop van Utrecht, eens naar gewoonte door het dorp 
Beek kwam en in de kerk, welke vrouwe Hildewaris daar naar de wijze van de H. Kerk te Rome 
uit haar eigen bezit gesticht had, de godsdienst zeer zag toenemen, schonk hij daaraan al zijn 
goed te Lommei. In deze kerk is alleen de Hertog van Brabant (als voogd) aangezocht en het 
kapittel van Beek deed daartoe het verzoek onder Hertog Hendrik I. 

De rest is woordelijk gelijk aan het slot van bericht B, behalve dat van het sterfjaar 
van Ansfried 1008 ook de juiste dag, 3 mei, vermeld staat en in plaats van het jaar 
904 staat 994 als het jaar, waarin Ansfried het graafschap Hoei aan de kerk van Luik 
ten geschenke gaf. 

In de drie berichten komen fouten voor. A en B beginnen al met het foutieve jaartal 
700 in plaats van 70 ( = 1170), een kennelijke schrijffout, welke niet gemaakt werd door 
de auteur van C, of wel door Wichmans gecorrigeerd werd. Ook komen enkele chrono
logische foutjes voor in de mededelingen over Ansfried. 

Van de graaf van Hoei en Teisterbant, de H. Ansfried (in het latijn Aufridus, in het 
frans Aufroi) is bekend, dat hij met zijn gemalin, de gravin van Strijen, Hilsuïndis ge
naamd (vermeld in bericht B) in 992 de abdij van Thorn stichtte ('in villa de Thore' 
heeft de latijnse tekst van B) en dat hij in 995, kort na de dood van Hilsuïndis, door 
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Otto III tot bisschop van Utrecht werd benoemd. De berichten B en C stemmen hier
mede overeen, doch volgens de hedendaagse geschiedschrijvers schonk hij het graaf
schap Hoei aan het bisdom Luik, niet in 994 onder de regering van Otto II, maar in 985 
onder Otto III ' . Ansfried stierf inderdaad, gelijk in beide berichten B en C te lezen 
staat, toen hij 15 jaren bisschop van Utrecht was, doch als zijn sterfdag wordt meestal 
niet 3 mei 1008, maar 3 mei 1010 aangegeven. Hij stichtte het klooster op den Heiligen
berg te Amersfoort, waarin hij later zijn intrek nam en stierf. Dit klooster werd in 1024 
naar Utrecht overgebracht, waar het de naam kreeg van St.-Paulusabdij; Ansfried kan 
in deze abdij dus niet begraven zijn. Hij werd begraven te Utrecht in de St.-Maartens-
kerk. (Arch. bisd. Utr. XXI 410 v.v.). 

Al deze kleine vergissingen zijn licht verklaarbaar en hic et nunc bovendien van 
weinig betekenis. Van meer belang is voor ons een andere vergissing, door de Beekse 
relators begaan aangaande de stichting der Beekse kerk. 

Het in bericht B en C medegedeeld feit, dat Ansfried aan de reeds bestaande kerk 
van Beek zijn domeingoed in Lommei schonk (volgens Broeders in 990), aanvaarden 
wij als zeker, maar ontkennen, dat die kerk en ook die van Rode - bedoeld is de kapit
telkerk van St.-Oda - door zekere Hilvaris, vrouwe van Beek en Rode, gesticht zijn, 
zoals de drie berichtgevers schreven en anderen via 'Brabantia Mariana' hen hebben 
nageschreven. 

De stichting van beide kerken zou hebben plaats gehad 'anno Domini septuagesimo 
post translationem S. Odae.' Alle vroegere schrijvers verstonden dit zó, dat de stichting 
plaats had 70 jaren na de translatie of overbrenging van Oda's gebeente; wij voor ons 
verstaan de uitdrukking 'anno Domini septuagesimo' liever van het jaar des Heren 
70 d.i. 1170. Feitelijk maakt dit echter weinig verschil. Blijkens de oudste biografie van 
St.-Oda, door een kanunnik van St.Oedenrode omstreeks 1150 geschreven, geschiedde 
de translatie immers omstreeks 1100, zodat de St.-Petruskerk van Beek en de St,-Odakerk 
van St. Oedenrode, in welk van beide betekenissen men de uitdrukking 'septuagesimo 
anno' ook moge nemen, in elk geval omstreeks 1170 door Hilvaris gesticht zouden zijn. 

Nu is het echter heel zeker, dat de St.-Odakerk te Rode ten tijde van bedoelde trans
latie reeds bestond, wijl Oda's gebeente bij die gelegenheid naar die kerk werd over
gebracht. En zo goed als zeker is, dat die kerk door heer Amulf van Rode omstreeks 
1100 gebouwd werd, zoals in het tweede deel dezer studie nog nader zal worden aange
toond. Waar dus de bewering der drie berichtgevers aangaande de stichting der 
St.-Odakerk te Rode op onwaarheid berust, moet ook wat ze zeggen over de kerk
stichting te Beek op zijn minst verdacht en onbetrouwbaar zijn. 

Wij zijn van mening, dat Hilvaris niet leefde ten tijde van Ansfried en dat de stich
ting der kerk van Beek, evenmin als die van Rode, aan haar is toe te schrijven. Miraeus 
en ook enkele latere schrijvers schijnen van diezelfde mening geweest te zijn, waar zij 
schrijven, dat Hilvaris omstreeks 1170 (70 jaren na de translatie van St.-Oda's gebeente) 
de beide kapittels van Beek en Rode (geen kerken) stichtte, ofwel dat zij alstoen de kerk 
van Beek en die van St.-Oda tot kapittelkerken verhief^. 

Mogelijk heeft Hilvaris omstreeks 1150 er toe bijgedragen, dat alstoen de kapittels 
van Beek en Rode, gelijk ons die uit later tijd bekend zijn, tot stand zijn gekomen. 
Mogelijk heeft ze ook bewerkt, dat de St.-Petruskerk van Beek en die van St.-Oda te Ro
de omstreeks dezelfde tijd bij die kapittels werden ingelijfd en officieel tot kapittelkerken 
verheven werden met als gevolg, dat die kapittels van toen af belast werden met de 
parochiedienst'. Wel wordt de verheffing der kerk van Beek tot kapittelkerk door 
sommigen op het jaar 1100 gesteld, doch de meeste schrijvers stellen die verheffing, 
evenals de verheffing der kerk van Rode tot kapittelkerk, rond 1170. Ook is niet on
mogelijk, dat Hilvaris de ten tijde van Ansfried gebouwde kerk van Beek omstreeks 
1150 verbouwde of herbouwde^". 
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Ter verklaring van de alzo tegenstrijdige meningen hebben Wichmans en meer andere 
auteurs verondersteld, dat er twee Hilvarissen of Hildewarissen zouden bestaan hebben, 
de een ten tijde van Ansfried, in de 10de eeuw, die de kerk van Beek zou gesticht hebben, 
de ander in de 12de eeuw, de stichteres namelijk van Beeks kapittel. Wij geloven, 
beter gezegd, wij zijn overtuigd, dat de oplossing van het nog al raadselachtig geval 
nergens anders in te zoeken is dan in een naamsverwisseling, dat nl. de naam van Hil
suïndis, de gemalin van Ansfried, verward is geworden met die van Hilvaris^^ Wie 
de 'Urheber' van die verwarring geweest zal zijn, is moeilijk te zeggen, maar de drie 
berichtgevers uit het kapittel van Beek en de vicedeken van het kapittel van Rode, 
Everardus van Amelrode, die op de zerk, welke hij in 1507 op het vermeende graf 
van Hilvaris liet leggen, haar als de stichteres der kerken van Rode en Beek betitelden ̂ ' 
zullen tot de verspreiding der verwarring niet weinig hebben bijgedragen. Van 
bericht C nam Wichmans de verwarring over en anderen namen ze weer over van 
Wichmans. 

Wij zijn van mening, dat niet een Hilvaris, maar de H .Hilsuïndis de stichteres van de 
Beekse kerk was en dat de bewuste berichten op een mystificatie berusten. Het lijkt 
ons niet onwaarschijnlijk, dat de auteur van bericht B bij het excerperen van de passus 
over Ansfried in dat oude Beekse handschrift welbewust, maar toch te goeder trouw 
de naam Hilsuïndis in die van Hilvaris veranderd heeft. 

Bij het lezen van die passage kwam het ons terstond al vreemd voor, dat de auteur 
eerst Hilsuïndis als de gemalin van Ansfried laat optreden en een paar regels verder 
een andere vrouw, Hilvaris genaamd, met als enige kwalificatie het praedicaat van 
Heilige. Wij achten het zeer wel mogelijk, dat de bron, welke de excerptor benutte, 
waar hij schreef, dat de H. Hilwaris de kerk van Beek had doen bouwen, even goed als 
juist te voren de naam Hilsuïndis en niet Hilwaris te lezen gaf. De bona-fide-mystifi-
catie lijkt ons volkomen verklaarbaar. 

Twee factoren vooral zullen daartoe hebben bijgedragen: de onderlinge gelijkenis, 
welke er tussen de namen Hilsuïndis en Hilvaris bestaat, en de naam Hilvarenbeek. 
Deze laatste factor was wel de voornaamste. Men beschouwde de naam Hilvarenbeek als 
een onmiskenbare aanwijzing, dat Hilvaris een grote weldoenster van Beek moest zijn 
geweest en daar zeker de parochiekerk gesticht zou hebben. 

Wij kunnen ons dan ook best voorstellen, dat de Beekse kapittelheer, die omstreeks 
1600 dat oude handschrift excerpeerde, toen hij de eerste keer de naam van Hilsuïndis 
als de gemalin van Ansfried in het oude manuscript zag staan, hem zonder de minste 
hapering vlot overschreef, maar al verder schrijvend en die naam voor de tweede maal 
tegenkomend, nu als die van de stichteres der Beekse kerk, een ogenblik aarzelde, doch 
in de vaste veronderstelling met een vergissing te doen te hebben, terstond alle aarzeling 
overwon en eigendunkelijk de naam Hilvaris in plaats van Hilsuïndis neerpende. 

Hilsuïndis is de primaire en principale stichteres der kerk van Beek; zij immers 
legde de eerste grondslag. Maar Ansfried heeft de kerkstichting door de schenking 
van zijn domein in Lommei belangrijk ondersteund en bevorderd^'. Dat hij daartoe 
bewogen werd bij een van zijn gewoonlijke reizen door Beek, gelijk staat in bericht C, 
maakt de heer Ruhe in zijn door ons aangehaald artikel wel aannemelijk. Zoals hij 
schrijft, lagen Ansfrieds bezittingen verspreid door geheel Zuidnederland. Behalve in 
Hoei had hij veel bezittingen in de omgeving van Thom en Kessenich, waar zijn vaste 
woning moet gezocht worden, en in Teisterbant. Zijn vrouw was gravin van Strijen. 
De weg van het ene gebied naar het andere liep over Beek. Het is moeilijk om dat te 
bewijzen - zo voegt Ruhe er aan toe - maar wat van het vroeg-middeleeuwse Brabantse 
wegennet bekend is, maakt dat aannemelijk. 

Evenals Ansfried met zijn gemalin Hilsuïndis samenwerkte bij de abdij stichting te 
Thom, deed hij dat ook bij de kerkstichting te Beek. Deze kerkstichting, aldus de heer 
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Ruhe, past ook volkomen in Ansfrieds levenswerk. Doch laten wij hier de schrijver zelf 
aan het woord: 

Hij behoorde tot de voorname kring van duitse edelen, die de toegewijde dienaren waren 
van keizer Otto I de Grote en diens kerkelijke en nationale politiek met inzet van al hun 
krachten en bezittingen steunden. Die politiek was er op gericht het economisch en godsdien
stig herstel der door onderlinge twisten en invallen van Noormannen en Hongaren zwaar ge
troffen N.W. Europese gebieden te bevorderen en tevens de tot het zogenaamde Middenrijk of 
Lotharingen behorende landen zo nauw mogelijk aan het duitse rijk te binden. Tijdgenoten 
noemen Ansfried 'in Bratuspantium finibus comes', d.w.z. een graaf uit het land van Brabant, 
voor die tijd de omgeving van Leuven. Hij genoot onderwijs op de stiftschool te Trier bij zijn 
oom, aartsbisschop Rothbertus en kreeg een militaire opleiding op de school van aartsbisschop 
Bruno, die een broer was van de duitse keizer Otto de Grote. Op deze school waren vele andere 
leerlingen, die later bisschop werden van een of ander duits diocees of een andere belangrijke 
politieke functie bekleedden. De bisschoppen werden in die tijd door de duitse keizer aangewezen, 
vooral in die bisdommen, die tevens een politieke bestuurseenheid vormden. Het lag in de lijn 
van de duitse keizerlijke politiek de wereldlijke macht der bisschoppen te vergroten en natuurlijk 
als bisschop een vertrouwd persoon te benoemen. Heel de levensloop van Ansfried wijst erop, 
dat hij een vertrouwd dienaar van de keizer en een bekwaam medewerker van diens politiek was. 
Daarbij was hij ook een goede katholiek, een zeldzame combinatie, waaraan hij zijn titel van 
heilige wel te danken heeft. Maar al zijn daden, met name de grote reeks schenkingen aan ker
ken, kloosters en bisdommen, die hij tezamen met zijn vrouw deed, moeten uit dit gezichtspunt 
verklaard worden. Het begint al met de schenking van het graafschap Hoey aan de bisschop 
van Luik die daardoor wereldlijk vorst werd en wiens uitgebreid diocees zo onder sterke duitse 
invloed kwam. Ook de schenking aan Hilvarenbeek, gesteld dat deze inderdaad gedaan is, 
kan een poUtiek doel gehad hebben. Immers schenkers behielden meestal het benoemings
recht van de persoon in de begunstigde functie voor zich en Hilvarenbeek was iets meer dan 
een gewone parochie, vermoedelijk reeds tijdens Ansfrieds leven hoofdplaats van een kerkelijk 
district. 

Met dit al zal men begrijpen, hoe het verhaal over twee Hilvarissen kon ontstaan. 
Moest men sommige schrijvers geloven, dan zou er zelfs nog een derde Hilvaris ge
weest zijn, die in de eerste helft der 8ste eeuw geleefd zou hebben en 'pedissequa', 
volgelinge of gezellin, of gelijk Oudenhoven zegt 'cameniere of dienstmaeght' van 
de H. Oda geweest zou zijn. De toetsing van deze mening past beter in het 'Ter in
leiding' van deel 11 over St. Oedenrode en St.-Oda. 

Tot hier toe lieten wij ons min of meer leiden door de communis opinio, welke de naam 
van Hilvaris sinds eeuwen met Beek en Rode heeft verbonden. Toch komt een al of 
niet heilige Hilvaris in de geschiedenis van beide dorpen en parochies ons ten slotte 
voor als een vage onbepaalde figuur, als een wazige schimachtige matrone, die de 
geschiedschrijvers in geheel verschillende, ver van elkaar af liggende tijdperken in Beek 
en Rode doen verschijnen. Met besliste zekerheid weten wij eigenlijk niets over haar. 
Zelfs zou het ons niet verwonderen, dat een vrouwe Hilvaris, die in de geschiedenis 
van Beek en Rode een voorname rol zou hebben gespeeld, nooit heeft bestaan. Uit 
geen enkel document blijkt haar bestaan met zekerheid. Zoals wij reeds opmerkten, 
komt de naam Hilvaris voor het eerst nu en dan opduiken in documenten van de I4de 
eeuw, t.w. in de plaatsnaam 'Beke sancte Hildewardis,' 'Beke der heyliger Hildevardi', 
'Hilvarenbeek'. Het toponiem 'Hilvarenbeek' kan echter best zijn oorsprong gevonden 
hebben in het riviertje de Hilver, dat door het dorp stroomt, zodat de naam Hilvaren
beek niets met de vrouwennaam Hilvaris zou te maken hebben. Niet onwaarschijnlijk 
werd het dorp aanvankelijk niet Hilvaren-, maar Hilverenbeek geheten, zoals het ook 
tegenwoordig nog in de volksmond heet. De in de 14de eeuw blijkbaar heersende 
mening, dat de naam van zekere Hilvaris aan 'Beek' was toegevoegd, zou dan op niets 
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berusten en louter verzinsel zijn, een verzinsel, dat vanzelfsprekend in later tijd nog 
verder werd uitgesponnen. Zo zou dan best verklaarbaar zijn, dat men in de naam 
Hilvarenbeek een alovertuigend bewijs dacht te bezitten van het voormalig bestaan 
ener weldadige vrouwe Hilvaris en dat een Beeks kanunnik in het door ons besproken 
bericht B de naam van Hilsuïndis veranderde in die van Hilvaris. Deze naams verwisseling 
werd niet onwaarschijnlijk oorzaak, dat men ook in de geschiedenis van St. Oedenrode 
een eervolle rol aan een pseudo-Hilvaris ging toebedelen. 

Maar het graf dan, dat nog hedentendage in de parochiekerk van St. Oedenrode 
als het graf van Hilvaris wordt aangewezen? De daarop liggende zerk - wij zeiden het 
reeds - dateert van 1507 en het daarin gebeitelde grafschrift is vals. Wel werd in 1494 
een onderzoek naar Hilvaris'graf ingesteld en werd alsdan beweerd, dat men het graf, 
waarin zij, naar men zeide, begraven was (in quo dicebatur sepulta), toen ook ontdekte, 
doch geen enkel overtuigend bewijs is overgeleverd, dat dit ontdekte graf inderdaad 
van een vrouwe Hilvaris was. Ook het jaargetijde, dat in de 17de eeuw (mogelijk reeds 
vroeger) in de St.-Oda-kerk te Rode jaarlijks op 20 augustus voor de zielerust van vrou
we Hilvaris gehouden werd, kan in deze geenszins als een afdoend bewijs worden 
beschouwd, evenmin als de naam'Hijlwaris' op de Hilvarenbeekse brandklok van 1541. 
De ene dwaling kan immers de andere opgeroepen hebben. In summa: Wij willen het 
bestaan van een Hilvaris niet absoluut ontkennen, maar wel sterk betwijfelen; heeft zij 
bestaan, dan menen wij haar leven in de 12de eeuw te moeten stellen. 

In ieder geval sluiten wij dit hoofdstuk met onze eindconclusie: Aan geen Hilvaris 
komt de eretitel toe van stichteres der St.-Petruskerk van Hilvarenbeek, doch aan de 
H. Hilsuïndis. 
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II 

ONTSTAAN DER BEEKSE INSTITUTEN: 
KAPITTEL, H E E R L I J K H E I D EN KERK-

PATRONAAT 

1. HET ONTSTAAN VAN HET KAPITTEL 

De oudste seculiere kapittels in Brabant dateren uit de 11de en 12de eeuw en zijn 
merendeels ontstaan uit de Karolingische klerkencolleges der vroege middeleeuwen, 
waarvan de leden geen eigenlijk-gezegde kloosterlingen waren, maar die toch een 
gemeenschappelijk leven leidden volgens een canonieke regel {regula canonicd) - waar
om zij ook wel kanunniken en soms reguliere kanunniken genoemd werden - en be
stuurd werden door een proost, maar in de regel geen parochiedienst deden. Bij de 
behandeling van het kapittel van St. Oedenrode zal door ons nog nader over de kler
kencolleges gesproken worden. 

Wij achten het zeer waarschijnlijk, dat ook het seculier kapittel van Hilvarenbeek uit 
zulk een collegium clericorum is ontstaan, zonder echter de mogelijkheid, dat het geheel 
nieuw en vers als seculier kapittel van het begin af in de loop der 11de of 12de eeuw 
zou opgericht zijn, helemaal te willen uitsluiten. Wij zijn er zeker van, dat in St. 
Oedenrode een collegium clericorum bestaan heeft, en dat dit in de loop der 12de 
eeuw in een seculier kapittel werd omgezet. Ook weten wij, dat de geschiedenis van het 
kapittel van Beek, voor zover bekend, grotendeels parallel liep met die van het kapittel 
van Rode. En een oud huis in de dorpskom, 'hetwelk - aldus de Bekenaar H. Broeders 
in 1838 (in zijn reeds aangehaald boekje p. 50) - hier algemeen voor een kloostergebouw 
gehouden wordt' dat in latere tijden bewoond werd door kanunniken, wijst, dunkt ons, 
eveneens op het bestaan van een klerkencollege. In de veronderstelling, dat het kapittel 
van Beek pas in later tijd als seculier kapittel splinternieuw opgericht zou zijn, komt 
het ons bovendien nog al vreemd voor, uit geen enkel archiefstuk iets daarvan te ver
nemen, noch van het feit der oprichting, noch van de persoon des oprichters. 

Intussen staat het vast, dat het kapittel in 1157, in welk jaar men het voor de eerste 
keer vermeld vindt, reeds bestond als een op-end'-op georganiseerd college van seculiere 
kanunniken, verbonden aan de St.-Peterskerk. In dat jaar getuigt het kapittel, dat de 
abdij van Tongerlo twee complexen landerijen (duos mansos terre) onder Voorschoten 
(gem. Viersel, prov. Antwerpen) in erfpacht bezit, welke eigendom zijn van het kapittel 
en waarvoor genoemde abdij jaarlijks 9 stuivers betaalt. De originele acte dezer overeen
komst (uitgegeven in Erens nr. 8) is nog voorzien van het zegel van Beeks kapittel 
(beeltenis van St.-Petrus) en van het zegel der abdij. Voor het kapittel traden als ge
tuigen op: 'Jonas proost (waarschijnlijk de grootproost, de 'propositus major', een 
opperbestuurlijke waardigheid, die ook bij andere kapittels in die tijd voorkomt), 
Gerardus proost, Ticelmus deken, Uulbodo priester en kanunnik en verder nog de 
kanunniken: magister Alexander, Henricus van Til borg, de scholaster Daniel en de 
deken Godefridus (waarschijnlijk de landdeken). 

Zou ook het Beeks kapittel, evenals dat van Rode, zijn oorsprong gevonden hebben 
in een oud klerkencollege, dan zal dit college omstreeks het midden der 12de eeuw 
in een seculier kapittel omgezet zijn. Maar van de tijd af dat men het bestaan van het 
kapittel met zekerheid kent, was het een instituut voor seculiere kanunniken, aan
vankelijk staande onder een proost en deken, zonder gemeenschappelijk leven of 
samenwoning, belast met de geestelijke bediening van kerk en parochie. Heel het ker
kelijk leven der parochie Beek werd door het kapittel beheerst, ook later. Het voor-
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naamste bestanddeel van de kerk- en parochiedienst was de onderhouding van het 
dagelijks Officium Divinum, d.i. het opdragen van de H. Mis en het bidden of zingen 
van de kerkelijke Getijden. 

De kanunniken vonden als de bedienaren der kerk hun bestaan hoofdzakelijk in de 
prebenden, welke tot dat doel gesticht waren. De stichter van een kanunnikenpre-
bende verwierf voor zich en zijn opvolgers het jus patronatus of patronaatsrecht, 
hierin bestaande, dat hij bij het vaceren van die prebende een geschikt persoon als 
prebendaris aan de bisschop ter institutie mocht voordragen. Straks zullen wij over het 
patronaatsrecht in de kerk van Beek nog verder spreken en de omstandigheden onder
zoeken, welke aan de eerste Beekse patroons tot het verkrijgen van hun kerkpatronaat 
aanleiding gaven. Maar in verband hiermede dient eerst een onderzoek te worden 
ingesteld naar het ontstaan der heerlijkheidsrechten te Beek en naar de voormalige 
heren bezitters der heerlijkheid. 

2 . HET ONTSTAAN DER HEERLIJKHEID EN HAAR BEZITTERS 

De abdij van Echternach, door St.-Willibrord gesticht, bezat reeds vóór het karolingisch 
tijdvak zekere rechten in Beek, Diessen en omliggende plaatsen, waarbij dient opge
merkt, dat Beek en Diessen samen met Westelbeers en Riel tot tegen het einde der 
18de eeuw één heerlijkheid uitmaakten. De voorname frank, de 'vir illustris' Engelbert, 
zoon van Gaotbert, schonk 1 maart 712 een hoeve (casata) onder Diessen aan Willi-
brord; Ansbald schonk hem 1 juni van datzelfde jaar een domein met zes hoeven, 
eveneens onder Diessen, en in 780 schonk Hesterbaldus aan Echternach nog een andere 
hoeve in hetzelfde Diessen. De eerste priesters, die de parochie Diessen bedienden, 
waren monniken van de abdij Echternach; eerst van af 1234 beleende Echternach de 
kerk van Diessen aan de abdij Tongerlo, welke de parochie sindsdien tot in het jaar 
1830 van zielzorgers voorzag. Ook had Echternach in 1100 te Diessen een voogd of 
ondervoogd zitten, vermoedelijk een der heren van Herlaer, die op meer andere plaat
sen in de omgeving van Beek en Diessen als voogden van Echternach voorkomen. 
Dat de kerk van Diessen van de oudste tijden af St.-Willibrord als patroonheilige 
vereerde, wijst eveneens op Echternach. De kerk van Beek had een andere patroon, 
maar zij koos St.-Willibrord toch tot beschermheilige van haar appendix, de kerk van 
Gasteren. Ook hief Echternach onder Diessen en Beek een grote menigte grondcijn-
zen ". Wij vragen ons zelfs af, of de monniken van Echternach, die de parochie Diessen 
in haar vroegste stadium bedienden, ook niet die van Beek in haar oertijd en in de 
eeuwen, die aan de stichting van het kapittel voorafgingen, bediend zullen hebben. 
Als men verder bedenkt, dat de abdij Echternach op vele plaatsen van Brabant naast 
het geestelijk ook het burgerlijk rechtsgebied bezat, waarin zij zich door haar voogden 
liet vertegenwoordigen, dan mag men wel als zeker aannemen, dat zij binnen de gren
zen der latere heerlijkheid Beek-Diessen niet alleen kerkelijke rechten bezat, maar ook 
rechten van burgerlijke en sociaal-politieke aard. 

Wij veronderstellen, dat laatstbedoelde rechten in de 10de eeuw zijn overgegaan op 
Hilsuïndis en haar gemaal Ansfried en dat ze in de 12de eeuw, toen ze waren uitge
groeid tot heerhjkheidsrechten, van hun opvolgers overgingen op de Bisschop van 
Luik en de Hertog van Brabant. In ieder geval staat het vast, dat de heerlijkheid van 
Beek, evenals die van Oirschot, van af de 13de eeuw steeds een in tweeën gesplitste 
heerlijkheid was, toebehorend half aan genoemde Bisschop, half aan de Hertog^*. 

Wat de berichten A en B inhouden over het in leen geven der Luikse helft aan de 
heren van Herlaer en hun opvolgers, ziet men volkomen bevestigd, want van af de 13de 
eeuw werden genoemde heren inderdaad steeds met die helft beleend, eerst de van 
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Herlaers en daarna hun opvolgers: de van Leefdaels, de van Petershems en ten laatste 
de van Merodes. 

De eerste leenmannen, die men vermeld vindt, waren Theodoricus van Herlaer in 
1246 (zie blz. 23) en Gerard van Herlaer in 1310 (zie blz. 25); vermoedelijk werd laatst
genoemde opgevolgd door Gerard, heer van Home, Perweis en Herlaer, die gehuwd 
was met Ermgard van Kleeft'. Na de van Herlaers werden de van Leefdaels met de 
halve heerlijkheid Beek en insgelijks met de halve heerlijkheid Oirschot beleend. 

Rogier van Leefdael, kastelein van Brussel, wordt als leenman genoemd in 1323-1331; 
hij stierf in 1333 en was gehuwd met Agnes van Kleef, die in 1338 stierf i ' . Zijn zoon 
Johan van Leefdael volgde hem als heer van Beek en Oirschot op. Toen deze kinder
loos gestorven was, kwamen beide (halve) heerlijkheden aan Rogier's oudste dochter 
Isabella, die ze ten huwelijk bracht aan Willem van Petershem. 

Hun zoon Jan van Petershem volgde zijn vader, die stierf in 1347, in beide heerlijk
heden op. Jan was gehuwd met Aleid van Spalbeek en van hem vererfden ze achter
eenvolgens op zijn zoon Willem, vermeld van 1388 tot in 1395, en zijn kleinzoon Jan 
van Petershem als heer van Beek en Oirschot genoemd in 1429 en 1436. Toen deze laat
ste kinderloos overleed, vervielen ze op Beatrix van Petershem, dochter van Jan van 
P. en Aleid van Spalbeek bovengenoemd. Door haar huwelijk met Rikald (Richard) 
II van Merode (zoon van Rikald I) bracht Beatrix beide halve heerlijkheden aan de 
familie de Merode. Duidelijkshalve geven wij onderstaand fragment uit de genealogie 
der van Merodes, waarin wij de namen van de heren van Beek en Oirschot zullen 
cursiveren. 

Rikald 1 v. Merode h. Margareta v. Wesemaele 
I 

Rikald IIV. M. t 1446 h. 1410 Beatrix v. Petershem t 1455. 
I 

Jan Iv.M. t 1485 h. 1451 Aleid v. Horn. 

Jan II V. M. t 1497 Rikald III v. M. t 1523 
h. 1493 Margareta h. 1502 Margareta v. 

V. Melun t 1532. Horn-Gaesbeek. 
I 

Jan IIIV. M. Hendrik v. M. t 1564 Rikald IV v. M. t 1589 
geb. 1497 t 1550 h. 1525 Francisca - h. 1559 Gertrudis 
h. 1520 Anna v. v. Brederode de Crom 

Ghistelles. | 

Jan IV V. M. f 1601 1 ° Rikald V, 2°Maximiliaan, 3° Hendrik, 4° Maria, 
h. 1558 Mencia V. Bergen ongehuwd ongehuwd h. Adriana h. Floris 
enl563 Margar. V. Pallant v. Brede- v. Merode 

I rode, kin-
Philips V. M. h. Anna v. Merode derloos 

I 
Maximiliaan v. M. h. Anna F. H. de Garondelet 

I 
Ferdinand v. M. h. 1661 Maria C. de Longueval f 1680. 

Floris van Merode (zoon van Isbrand, heer van Broeckhoven, en van Maria van 
Culemborg), gehuwd met Maria van Merode, was heer van Duffel, maar werd door 
zijn huwelijk met Maria ook heer van Beek en Oirschot. Hij hertrouwde in 1626 met 
Catharina van Kettler en kocht in 1632 het markgraafschap Deynze van Don Diego 
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de Messia graaf van Leganez, voorzitter van de Raad van Vlaanderen, en voerde daarom 
de titel van markies van Deynze. Als heer van Beek en Oirschot wordt hij vermeld van 
1602 tot aan zijn dood in 1651. Hij werd als zodanig opgevolgd door Maximiliaan van 
Merode (kleinzoon van Jan IV) en deze door diens zoon Ferdinand. Omdat deze 
laatste zijn schuldeisers niet kon betalen, werden al zijn rechten in Beek en Oirschot 
in 1669 bij gerechtelijk vonnis verkocht; de halve heerlijkheid van Hilvarenbeek kwam 
alsdan aan de familie de Cort en die van Oirschot aan de familie Sweerts de Landas^'. 

3 . HET ONTSTAAN VAN HET KERKPATRONAAT 

Vanaf de 13de eeuw had Beek drie kerkpatroons. De eerste, die genoemd worden, 
waren Hertog Henricus II van Brabant, Theodoricus heer van Herlaer en Ancelmus 
proost van Maaseik, die hetzij bij overerving of anderwij s door de latere patroons zijn 
opgevolgd. De vraag, hoe de drie genoemden hun patronaatsrecht verkregen, menen 
wij, hoewel niet met volkomen zekerheid bij gemis van de nodige gegevens, toch als 
volgt te moeten beantwoorden. 

Volgens het algemeen kerkelijk recht werd het kerkpatronaat eerst en vooral ver
kregen op titel van kerkstichting. Ansfried en Hilsuïndis beschouwen wij daarom als 
de originele bezitters van het Beeks patronaatsrecht. In ons vorig artikel hebben wij 
met grond verondersteld, dat de rechten, welke Ansfried en Hilsuïndis in Beek bezaten, 
in de 12de eeuw, toen ze tot heerlijkheidsrechten waren uitgegroeid, overgingen op de 
bisschop van Luik en de Hertog van Brabant. Ook het patronaatsrecht over de kerk 
van Beek zal toen op hen zijn overgegaan en bij het in leen geven der halve heerlijkheid 
aan de heer van Herlaer zal de bisschop van Luik hem ook het patronaat hebben 
overgedragen. 

De derde patroon was de proost van Maaseik. Hoe zal deze aan zijn recht over de 
kerk van Beek gekomen zijn? 

De overeenkomst tussen het kapittel van Beek en de abdij van Tongerlo, vermeld 
op blz. 18, bewijst dat aan genoemd kapittel omstreeks het midden der 12de eeuw 
niet alleen een dekenaat, maar daarnaast, of liever daarboven ook een proostdij ver
bonden was. Dat het kapittel, belast met de kerkdienst, aandeel had in het patronaats
recht over de kerk, was niets ongewoons. Het was waarschijnlijk van zijn ontstaan af 
door de originele kerkpatroons in het bezit gesteld van het Beeks 'altare' d.i. de paro
chiekerk met haar tienden en inkomsten (mits het door een van zijn kanunniken als 
plebaan het pastoraat zou doen bedienen) en in het bezit van het 'altare' lag het patro
naatsrecht opgesloten. Ook bij andere Brabantse kapittels vond het patronaatsrecht 
over de door hen bediende parochiekerken zijn grond en oorsprong in het bezit van 
het 'altare' (vgl. Laenenl 231). Het patronaat over de kerk van Beek zal dus mede 
toebehoord hebben aan het kapittel, doch de proost als het hoofd en vertegenwoordi
ger van het kapittel zal het recht practisch hebben uitgeoefend. 

Nu was de Beekse proostdij in het begin en nog in of kort na 1207 zelfstandig, want 
dan komt 'G prepositus de Beke' in een oorkonde (Erens nr. 57) nog als getuige voor, 
doch vrij spoedig, zeker al vóór 1246, moet zij om een of andere reden - vermoedelijk 
omdat ze aan haar dignitaris geen voldoend bestaan opleverde - geünieerd zijn 
geworden met de proostdij van het kapittel van Aldeneik te Maaseik, zodat 
de proost van Maaseik van toen af tevens proost was van het kapittel van Beek 
en als zodanig medepatroon van de kerk aldaar. Ook in later tijd zijn de opeenvolgende 
proosten van Maaseik steeds ook tevens proost van het kapittel en kerkpatroon te 
Beek gebleven. De laatste proost, die wij nog in het begin der 19de eeuw (toen de 
proostdij van Maaseik in laïcale handen was) vermeld hebben gevonden, was baron 
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Gaspar Eugene van Stockhem. In een brief van 1790 aan Gerardus Tabbers, pastoor 
van Hilvarenbeek en landdeken, noemt hij zich proost van Maaseik en Hilvarenbeek. 
En in 1802, toen het kapittel van Maaseik en daarmede ook de Maaseikse proostdij 
gesupprimeerd was, oordeelde het Nederlands Staatsbewind, dat die suppressie 'in 't 
minste niet kan prejudiceeren in deszelfs post als proost van 't capittel van Hilvaren
beek i». 

Intussen echter had het oude patronaatsinstituut reeds vanaf het midden der 16de 
eeuw, toen kerk en kapittel van Beek in protestantse handen waren gekomen, zijn 
betekenis en oorspronkelijk karakter en doel nagenoeg geheel verloren. 
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Ill 

DE AAN HET KAPITTEL GEGEVEN 
VERORDENINGEN 

De drie patroons van de kerk van Beek - de hertog van Brabant, tevens bezitter van 
de halve heerlijkheid te Beek, de medebezitter der heerlijkheid en de proost der ver
enigde proostdijen van Beek en Maaseik - hadden qua patroons het recht om bij va
catie van een kanunnikprebende een geschikt persoon als kanunnikprebendaris 
aan de bisschop voor te stellen ter institutie. In vele kerken maakten dergelijke patroons 
misbruik van hun bevoegdheid door zich méér macht toe te eigenen dan hun krachtens 
hun patronaat toekwam. Ook in Beek schijnt datzelfde misbruik ingeslopen te zijn. 
Reeds in 1246 ziet men de patroons aldaar aan de kanunniken (die allen door hun 
tussenkomst waren aangesteld) verordeningen voorschrijven en dus als een soort 
superieuren van het kapittel optreden. De patroons in dat jaar waren hertog Hendrik II, 
Theodoricus van Herlaer^" en Ancelmus, proost van Maaseik. 

1. VERORDENINGEN VAN DE KERKPATROONS, 1246 MAART 27* 

De 11 hele kanunnikenprebenden, welke in de kerk van Beek bestonden en later door 
ze te delen en te verkleinen tot 20 werden vermeerderd, worden nu weer tot 11 hele 
prebenden teruggebracht en in de toekomst zullen deze 11 gereduceerd worden tot 9. 
Van deze 9 zal dan de eerst vacante geconfereerd worden door de Hertog, de tweede 
door de heer van Herlaer en de derde door de proost van Maaseik; de vierde weer door 
de Hertog enz. in perpetuum. De aldus aangestelde clerici zullen zich bij de eerstvol
gende wijding respectievelijk tot priester, diaken en subdiaken moeten laten wijden en 
ter plaatse residentie houden. Zou een kannunik niet resideren en dus 'foraneus' 
(forens, buiten-kanunnik) zijn, dan zal hij van zijn prebende maar 20 stuivers jaar
lijks hebben, terwijl het overschot zijner prebendeinkomsten zal besteed worden tot 
verhoging van de inkomsten der andere prebenden, behalve wanneer hij na zijn eerste 
éénjarige residentie zijn studie gaat voortzetten aan een hogeschool. 

De patroons lieten de verordeningen voorzien van hun zegel op dringend verzoek 
van Jacobus de Trecis, aartsdiaken van Luik", en op verlangen der patroons hechtte 
Robertus van Thourotte, bisschop van Luik (1240-'46), er zijn zegel aan; ook de kanun
niken van Beek zegelden het stuk. 

2. VERORDENINGEN VAN HENDRIK VAN GELDER, ELECT VAN LUIK, 1255 AUG.** 

Naar aanleiding der kerkvisitatie van Beek door de predikheer Wilhelmus van 
Eik ̂ ^ geeft Hendrik van Gelder, elect van Luik (1247-1274) aan het kapittel navolgende 
voorschriften: De verordeningen der patroons (medegedeeld sub. 1) moeten onder
houden worden op straffe van excommunicatie. Omdat de kerk van Beek al sinds 
lang geen deken meer heeft, vroeger wèl, moet het kapittel er een kiezen; als stipendium 
worden hem de tienden van Hulsel (gehucht onder Poppel) toegewezen, welke ook de 
vroegere deken Daniël bezeten heeft. Zolang geen nieuwe deken zal gekozen worden, 

* Zie bijlage II nr. 1. ** Zie bijlage II nr. 2. 
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zal de landdeken van het district Beek diens plaats vervangen. De inkomsten der 
kanunniken worden vastgesteld. Vier van hen moeten priester zijn, vier diaken en 
vier subdiaken, die in regelmatige volgorde hun dienstweek moeten waarnemen. De 
plebaan zal dagelijks vóór de Priraen aan een zijaltaar de H. Mis zingen. Verder wor
den de koordiensten, waaronder ook het klokluiden, tot in bijzonderheden geregeld. 

In deze en latere verordeningen komen een paar termen voor, die enige toelichting 
behoeven. Kanunniken, die nog op de kapittelschool waren ('pueri-canonici' of 'ca-
nonici scholares') werden na uit de school ontslagen te zijn 'geëmancipeerd' en kwamen 
dan eerst in het volle bezit der canonicale rechten. Vóór hun 'emancipatie' namen ook 
zij deel aan de koordienst, maar kregen dan geen vaste plaats ('stallum') met de andere 
kanunniken in de koorbanken en ook geen stem in het kapittel (waren niet stemge
rechtigd). 

3. VERORDENINGEN VAN RENIER, SCHOLASTER VAN TONGEREN, DOOR HET KAPITTEL 
BEKEND GEMAAKT, 1270 JUNI *^' 

Het kapittel maakt bekend: 
In opdracht van mr. Renier namens de bisschop werd de kerk van Beek gevisiteerd 

door G., deken van St. Oedenrode, mr. G. plebaan van 's-Hertogenbosch en G. pastoor 
van Esch^*. Nadat deze visitators aan genoemde scholaster verslag hadden uitgebracht, 
heeft deze bevolen, dat de kapittelleden de vroeger gegeven verordeningen der kerk-
patroons stipt moeten onderhouden, anders zullen ze kerkelijke straffen oplopen en in 
geval van halsstarrigheid van hun beneficie worden beroofd. Verder bepaalde hij de 
inkomsten, welke zij zullen trekken uit de koordienst; ontvangen ze méér, dan zullen 
ze ipso facto in hun officie of beneficie geschorst worden. Met toestemming van alle 
kapittelleden stelde hij twee hunner medekanunniken als ontvangers en uitdelers van 
die inkomsten aan. Zolang er elf of méér prebenden zullen zijn, zullen 4 priesters, 
3 diakens en 3 subdiakens achtereenvolgens hun weekdienst hebben. Vervolgens maakt 
het kapittel de voorschriften van de scholaster Renier bekend aangaande de wijze, 
waarop de koordiensten moeten verricht worden. Zodra de kanunnikenprebenden tot 
negen zullen teruggebracht zijn, zal elke nieuwe kanunnik van zijn eerste inkom
sten 40 Leuvense stuivers afstaan tot aanschaffing van kappen en ander liturgisch 
dienstgewaad. Omdat de kanunniken, nadat hun keuze van een deken was teniet gedaan, 
tot geen nieuwe verkiezing overgingen, heeft de scholaster aan de bisschop het recht 
voorbehouden om daarin te voorzien en tevens maatregelen voorgeschreven tot ver
hoging der dekenale inkomsten. Ten slotte worden nog enkele voorschriften bekend 
gemaakt, welke de scholaster gaf om een paar misbruiken of gebreken weg te nemen 
of te voorkomen, opdat door de kanunniken de glans van de piëteit hunner kerk niet 
zal verduisterd worden. 

Deze verordeningen van 1270 stonden in een register, waaruit de Bossche notaris 
Johannes Hogardus Kelders ze slechts gedeeltelijk afschreef^». In achterstaande bijlage 
hebben wij het ontbrekende gedeelte met behulp van een ander stuk aangevuld. 

4. VERODENINGEN VAN DE KERKPATROONS, 1310 FEBR. 19** 

De oorzaak van het ontstaan dezer verordeningen ligt waarschijnlijk in een kapittel
visitatie van Macharius van Den Bosch (de Busco), kanunnik van St.-Lambrecht te 

* Zie bijlage II nr. 3. ** Zie bijlage II nr. 4. 
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Luik. In opdracht van Theobald van Bar, bisschop van Luik, d.d. 28 mei 1309, moest 
deze de collegiale kerken van Cortessem, Diest, Beek, Oirschot, Rode (St. Oedenrode) 
en Breda, benevens het klooster Hooidonk gaan visiteren en Macharius schijnt aan 
zijn opdracht voldaan te hebben, want 30 juni 1309 bevond hij zich in St. Oedenrode 
en 5 juli te Breda *". Verondersteld moet dus worden, dat hij ook de kerk van Beek 
gevisiteerd zal hebben. 

De kerkpatroons, die de verordeningen gaven waren Jan II, hertog van Brabant, 
Gerardus, ridder, heer van Herlaer, en mr. Amoldus van Awans, proost van Maaseik ". 
Substantiële inhoud der verordeningen: 

De inkomsten van het kapittel bestaan in vijf tienden, t.w. in de tienden te Lommei, 
Gasteren, Beek (Hilvarenbeek), West-Ti] burg en Goirle. Als uit die inkomsten de nood
zakelijke uitgaven zijn gedaan, zal het overschot in 9 gelijke parten verdeeld worden. 
Ook heeft iedere kanunnik hoevenaars, die zekere mudden gerst voor hem moeten 
opbrengen, en bovendien zal iedere kanunnik zijn deel hebben van het Oude Huis 
(de Domo Antiqua), dat in 9 gelijke parten verdeeld is en waarvan ieder een stuk land 
toegewezen krijgt, een en ander zoals van ouds gebruikelijk. Van de 9 kanunniken, die 
er zijn, behoren de drie oudsten in kanunniksjaren priester te zijn, de daarop volgende 
drie diaken en drie jongsten in kanunniksjaren subdiaken. Wanneer onder de oudsten 
in het priesterschap een forens is, zal een priester in zijn plaats als vicarius worden aan
gesteld om de hoogmis te celebreren. Ieder kanunnik zal jaarlijks gedurende twee 
maanden afwezig mogen zijn om zijn particuliere zaken af te doen. De deken zal ge
nieten, evenals voorheen, de tienden van Hulsel, van Enschot geheten Sonderloch, 
twee mudden gerst in HorenpoeP* en de novale tienden te Beek^°. De plebaan, die 
door het kapittel bij zijn aanstelling aan de aartsdiaken gepresenteerd moet worden, 
moet zijn Mis zingen aan het in het midden der kerk staande St.-Nicolaasaltaar en wel 
vóór de Primen, om confusie van stemmen te vermijden. Zijn inkomsten bestaan o.a. 
in de tienden van de 4 hoeven: het Oude Huis, de hoeve van wijlen Stephanus van Ber-
chem, de hoeve van Veldhoven (gehucht onder Beek) en die van Warden. Tot verlich
ting van de plebaan zal het kapittel alle oude bisschoppelijke en aartsdiakenale rechten 
blijven voldoen. De koster zal op de gestelde uren lang genoeg luiden, dat de kanunniken 
en vicarissen (plaatsvervangers van de niet-residerende kanunniken) al wonen ze ver van 
de kerk, goed op tijd kunnen aanwezig zijn. Bij al de Getijden moet hij aanwezig zijn en 
in de Metten de eerste lectie lezen, als er drie lecties zijn, en de vierde als er negen zijn. 

Omdat het kapittel gebrek heeft aan ornamenten en boeken - zo leest men verder -
schrijven wij voor: Als na de dood of ontslagname van een kannunik diens jaar van 
gratie, lopend van St.-Jan tot St.-Jan (24 juni) voorbij is, zal de kerk haar jaar (van gratie) 
hebben en gedurende een vol jaar de opbrengst van diens prebende inbeuren, evenals 
in de kerken der hertogen van Brabant te Rode en Oirschot door ons en onze voor
gangers is toegestaan, altijd na aftrek ener passende portie Tcongrua portio) voor de 
vicaris, die de lasten van de dag en de hitte draagt. Ook bepalen wij, dat geen kanunnik 
geëmancipeerd zal worden en geen stem in het kapittel en geen vaste plaats in het koor 
zal hebben, indien hij nog geen subdiaak geworden is. 

In bovenstaande verordeningen wordt gesproken over het indult van het 'jaar van 
gratie' (de anno gratiae). Krachtens dit indult of privilegie bleven de opbrengsten ener 
kanunnikenprebende nog één jaar na de dood van de prebendaris tot diens nalaten
schap behoren; het dan volgend jaar waren de opbrengsten voor de kerk, dus ook dan 
nog niet voor de reeds benoemde nieuwe prebendaris. Datzelfde indult was ook toe
gestaan aan de kerken van Rode en Oirschot. Aandacht verdient, dat de patroons 
deze beide kerken 'kerken der hertogen van Brabant' noemen. Evenals de kerk van 
Hilvarenbeek, waren ook die van St. Oedenrode en Oirschot domaniale kerken, 
eigendom der Hertogen. 
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5. VERORDENINGEN VAN HET KAPITTEL ZELF, 1510 DEC. 2 * 

Deken en kapittel stellen enige verordeningen vast tot wegneming van sommige 
twijfels, welke in hun midden waren ontstaan aangaande zekere inkomsten der 
residerende en niet residerende kanunniken, o.a. aangaande graaninkomsten uit 
Moergestel, tienden te Gansoyen en cijnzen te Waalwijk, Doeveren, Gansoyen en 
elders^". 

6. VERORDENINGEN VAN DE KERKVISITATORS, 1527 JULI 29** 

Bij bulle van Paus Julius II van 11 aug. 1512 (uitgegeven bij Miraeus IV 95 v.v.) 
werden de kerk van Hilvarenbeek en de andere collegiale kerken van het Luikse bis
dom in hun exemptie en privilegiën bevestigd en daarbij werd bepaald, dat twee 
visitators - één aan te stellen door de collegiale kerken der stad Luik en één door de 
overige collegiale kerken des bisdoms - zullen visiteren de kapittelkerken buiten het 
gebied van de Hertog van Brabant en dat twee andere kapitteldekens zullen aangesteld 
worden als visitators der kapittelkerken binnen vermeld gebied. In gevolge hiervan 
werd de kerk van Hilvarenbeek 29 juli 1527 gevisiteerd door Nicolaas Coppin de 
Montibus, professor te Leuven (een van de drie inquisiteurs, die in 1524 op voorstel 
van Keizer Karel V door de Paus waren aangesteld, zie Hist. Tijdschr. jrg. 15 blz. 112 
en Dr. Post, Kerkel. Verhoudingen in Nederland vóór de Reform, blz. 543) en Willem 
van Gaelen, kapitteldeken te Breda 1523-1533 (in laatstgenoemd jaar werd hij landde
ken van het district Hilvarenbeek, hetgeen hij bleef tot zijn dood in 1539, zie Tax. 
jrg. 31 blz. 287). Zij werden bij hun visitatie geassisteerd door Ruard Tapper van 
Enkhuizen, professor en kanunnik te Leuven, die een decennium later werd aange
steld als algemeen pauselijk inquisiteur in de Nederlanden en als zodanig vooral 
bekendheid verwierf. 

Naar aanleiding van hun visitatie gaven zij aan het kapittel van Beek navolgende 
verordeningen: 

De kapelanen (beneficianten) moeten binnen een maand alle bescheiden betreffende 
hun beneficiën, tegelijk met een authentieke inventaris, deponeren in de kerk, in een 
archiefkist, waarop drie sleutels: een voor de deken, twee voor de kapelanen. Over
eenkomstig de brieven van 28 april 1424 moeten de kanunniken ijverig de dag- en 
nachtgetijden bijwonen^'. Ook moet het kapittel iemand aanstellen, die de Missen 
noteert, welke niet gedaan worden. Geen concubinariërs mogen in het kapittel worden 
aangenomen en de kapittelstatuten over het concubinaat moeten streng onderhouden 
worden. 

7. VERORDENINGEN VAN DE KERKVISITATORS 1550 JULI 24*** 

Deze werden gegeven door Ruard Tapper, deken van het St.-Pieterskapittel te 
Leuven, en Hieronimus de Blijoul, deken van het L. Vrouwekapittel te Breda, bij gelegen
heid hunner kerkvisitatie te Beek; zij werden bijgestaan door Michael Driutius 
(Drieux) kanunnik van St.-Pieter te Leuven, die vanaf 1537 samen met Tapper als 
inquisiteur optrad. Aan hun verordeningen laten zij een paar lange en ingewikkelde 
volzinnen voorafgaan, waarin zij met plechtige breedsprakigheid zichzelf legitimeren 
en verklaren, dat Driutius, door de bisschop van Luik als hun assistent en getuige 

* Zie bijlage II nr. 5. ** Zie bijlage II nr. 6. *** Zie bijlage II nr. 7. 
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benoemd, als zodanig door hen is aangenomen, bijzonder met het oog op hetgeen 
de laatste diocesane synode van Luik (7-14 nov. 1548) bepaalde over de administratie 
der kerkelijke fundaties. Vervolgens zeggen zij, dat zij de kapittelleden ter capitulaire * 
vergadering bijeenriepen en dat deken Tapper de besluiten uiteenzette, welke de rijks
dag van Augsburg en genoemde synode van Luik genomen hadden over de kerk-
visitaties^^. Bij het onderzoek, dat zij daarna instelden - zo verklaren zij dan verder -
hebben zij het kerkgeraad behoorlijk in orde gevonden behalve het linnen en de map
pen. Sommige beneficianten resideren echter niet en zo komt het, dat de gefundeerde 
missen dikwijls niet gedaan worden. Zij verordenen daarom, hoe hierin voorzien moet 
worden, b.v. door de stipendiën te verhogen, of bij gebrek aan residerende bene
ficianten priesters van buiten te ontbieden. Verder bepalen zij, dat allen het H. Officie 
stichtend moeten verrichten, daarin niet moeten verschijnen zwaarhoofdig van drank 
en alle oneerbiedigheid moeten vermijden, op straffe dat anders gedurende acht dagen 
hun loon zal ingehouden worden; dat streng de hand gehouden moet worden aan de 
voorschriften der laatste synode over het concubinaat en dat de altaren gereinigd 
en met nette mappen bedekt moeten worden. 

8. VERORDENINGEN VAN BISSCHOP NICOLAAS VAN ZOES, 1620 AUG. 10* 

Zoesius stelde 30 juni 1615 een visitatie van kerk en kapittel in. Dit gaf hem aan
leiding tot een naarstig onderzoek van al de vroegereeuwse verordeningen en tot het 
afschrijven van grote fragmenten daaruit. Bij de daarop volgende visitatie van 10 aug. 
1620 schreef hij die gezamenlijke oude fragmenten ter onderhouding voor. Wij kunnen 
deze voorbij gaan, omdat wij ze hiervoren reeds behandeld hebben. Maar tussen die 
fragmenten had hij zelf hier en daar enkele nieuwe voorschriften ingelast, waarvan hier 
in het kort de inhoud: Niemand mag voorzien worden van een canonicaat, beneficie 
of officie, die niet te voren de geloofsbelijdenis heeft afgelegd volgens de bulle van Pius 
IV (de geloofsbelijdenis van Trente, voorgeschreven bij bulle 'Injunctum nobis' van 
13 nov. 1564). Volgens het Concilie van Trente moeten de jura voor het verkrijgen van 
een canonicaat of beneficie geheel tot godvruchtige doeleinden besteed worden, b.v. 
ten behoeve van de kerkfabriek. Gewezen wordt op hetgeen het Provinciaal concilie 
van Mechelen heeft bepaald aangaande het te laat komen in de getijden, votiefmissen, 
jaargetijden en vigiliën. Ook wordt gewezen op hetgeen in de verordeningen van 1527 
gezegd wordt over het bewaren der beneficiebescheiden met hun authentieke inventaris. 
De kapelaans krijgen 4 maanden tijd om daarvoor te zorgen. Een cataloog moet ge
maakt van de Missen, die aan elke beneficie verbonden zijn,en iemand moet aangesteld 
om toe te zien, of die geëxonereerd worden. In de verdere bepalingen wordt gezegd, 
dat de beneficiant, die niet resideert, geen vruchten uit zijn beneficie mag trekken, 
behalve wanneer hij in een geprivilegieerde plaats' (in loco privilegiato) verblijft'^). 
En de plebaan moet een priester, niet in dienst van het kapittel staande, aanstellen om 
hem in zijn grote parochie behulpzaam te zijn. Slotbepaling: Ieder, die in het ministerie 
is, moet door zijn leven allen ten voorbeeld zijn. 

* Zie bijlage II nr. 8. 
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IV 

DE STATUTEN VAN HET KAPITTEL 

De kapitteldeken Henricus Verreept heeft in 1569 aangetekend, dat de eerste kapittel
statuten niet op schrift waren gesteld, maar onderhouden werden krachtens gewoonte. 
Onder de geschreven statuten zijn de vroegste van 1423. 

1. DE STATUTEN VAN 1423* 

Zij werden 1 december van dat jaar 's middags 1 uur ter kapittelvergadering afgekondigd. 
Hun inhoud vindt men slechts zeer summier aangeduid, zij bestonden blijkbaar uit 29 
artikelen, waarvan slechts met enkele woorden staat aangegeven, waarover zij handelen. 

Alleen van art. 2 over de jura, welke een nieuwe kanunnik, scholaster (scholasticus) 
en plebaan bij hun receptie of aanneming hadden te betalen, vindt men in een aanteke
ning een nadere omschrijving. Volgens art. 2 - aldus die aantekening - moesten de 
kanunniken, de scholaster en de plebaan bij hun aanneming 21 rijnsgulden betalen: 
9 voor de kerkfabriek, 1 voor de roededrager (virgifer) en 1 voor de koster, de rest 
moest onder de residerende kanunniken voor hun wijn (pro eorum vino) verdeeld 
worden (tegen welke laatste bepaling deken Verreept in zijn tijd bezwaar maakte). 

De scholaster was het hoofd van de kapittelschool. Gewoonlijk verneemt men 
slechts bij toeval, dat op een of andere plaats een kapittelschool bestond, zonder dat 
gezegd wordt, door wie, hoe of wanneer zij gesticht werd. Zo ziet men in de oorkonde 
van de abdij Tongerlo uit 1157, vermeld op blz. 18, de Beekse scholaster Daniël als 
getuige optreden; in dat jaar bestond dus in Hilvarenbeek een kapittelschool. Over 
de waardigheid van plebaan wordt voor het eerst gesproken in de verordeningen van 
1255 (zie blz. 24) Een roedrager of bastionier, ook wel eens pedel geheten, werd eerst in 
1397 aangesteld; 17 oktober van dat jaar kreeg het kapittel althans van hertogin Johan
na vergunning om een rentmeester aan te stellen, die de kapittelgoederen zou beheren, 
en een roedrager, die de onwillige schuldenaars zou mogen dwingen en beboeten^*. 

Art. 22 ging over 'de kanunniken, die hun eerste residentie niet gehouden hebben'. 
Wanneer nl. een kanunnik na zijn emancipatie twee jaren aan een universiteit had 
gestudeerd, moest hij terugkeren om eenjaar lang zijn eerste residentieplicht te ver
vullen; daarna kon hij zijn studie weer gaan voortzetten. Aan de statuten van 1423 wer
den in latere tijd, zoals in 1458,1473 en 1478, nog enkele nieuwe bepalingen toegevoegd. 

2. KRITISCHE AANMERKINGEN VAN DEKEN VERREEPT OP DE STATUTEN VAN VÓÓR 1569 * * 

Onder de vele instituten, die naar het oordeel der Trentse Kerkvergadering en aller 
goedwillenden een dringend noodzakelijke hervorming behoefden, behoorden, zo 
niet op de eerste, dan toch zeker niet op de laatste plaats de kathedrale en collegiale 
kapittels, ook die van het pas opgerichte bisdom 's-Hertogenbosch. Aan bisschop 
Sonnius, de grote promotor van de oprichting der nieuwe bisdommen hier te lande, 
was de katholieke reformatie van het hem toegewezen Bossche bisdom wel toevertrouwd. 
Zoals bekend, vond hij echter bij de uitvoering van die taak nergens zoveel tegenwer-
* Zie bijlage III nr. 1. ** Zie bijlage III nr. 2. 
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king als juist bij de kapittels. Het kapittel van Hilvarenbeek maakte hierop evenwel 
een gelukkige en eervolle uitzondering. Waaraan was dit toe te schrijven? Aan hem, 
die in die dagen aan het hoofd van het Beeks kapittel stond, een man, die de grote 
noodzakelijkheid ener ingrijpende katholieke hervorming begrepen had, een man, 
evenals Sonnius met reformatorisch bloed in zijn aders, deken Henricus Verreept. 

Verreept, broer van de bekende leraar der latijnse letteren aan de Bossche Latijnse 
school Simon Verreept (Verepaeus) en misschien ook van Petrus Marcelis Verreept, 
pastoor van Gerwen en landdeken van het dekenaat Woensel, had aan de Leuvense uni
versiteit het baccalaureaat in de theologie behaald en was in 1564 door Koning Philips II 
tot kapitteldeken van Hilvarenbeek benoemd ̂ *. Het schijnt, dat Sonnius, toen hij in 1569 
de reformatie van het Beeks kapittel ondernam, aan deken Verreept verzocht, dat 
deze hem zou mededelen wat hem als deken goed en nuttig zou voorkomen. Het was 
dan ook waarschijnlijk op verzoek van Sonnius, dat Verreept zijn kritische aanmer
kingen op de statuten van 1423 en de latere addities schreef. De enkele korte marginale 
aantekeningen, die op het stuk voorkomen, zijn van de hand van Sonnius. Het stijve, 
stramme schrift van Sonnius steekt lelijk af bij het fraaie, zwierige schrift van Verreept. 

De criticus begint met te zeggen, dat hij enkele bepalingen der oude statuten zou 
willen wijzigen, enkele schrappen en enkele nieuwe bijvoegen. Vele van zijn aanmer
kingen betreffen de voorschriften over de koordienst en de afkeuringswaardige gebrui
ken, welke dienaangaande, vooral onder de kapelanen (beneficianten), bestaan. Vóór
dat b.v. het ene koor een psalmvers heeft uitgezongen, valt het andere koor in. Volgens 
voorschrift moet men, om presentiegeld te ontvangen, aanwezig zijn, b.v in de Metten 
vóór het einde der 3de lectie (als er niet 9, maar 3 lecties zijn, dan vóór het einde der 
1ste lectie) en mag men het koor niet verlaten vóór het einde van de Benedictus. Maar 
wat doen sommigen? Na het einde der 3de (resp. 1ste) lectie verlaten ze het koor en 
komen dan vóór het einde van de Benedictus terug. Verscheiden oude voorschriften 
worden in het geheel niet meer onderhouden. Sommige bepalingen behoren aangepast 
aan die van het concilie van Trente en enkele Trentse decreten dienen overgenomen te 
worden. Ook is een onderzoek in te stellen naar het bestaand kapittelverbond". 

3. DE STATUTEN, GEGEVEN DOOR SONNIUS IN 1569* 

Met de kritische aanmerkingen van deken Verreept voor ogen, stelde bisschop Sonnius 
in 1569 nieuwe statuten op, welke hij noemde 'Statuten tot reformatie der collegiale 
St. Petruskerk van Beek'. Zij bestaan uit 27 artikelen met voorschriften over de ver
plichtingen van de kapittelleden en van allen, die aan het kapittel verbonden zijn, over 
de wijze waarop zij hun H. Officie hebben te verrichten, over het onderhouden der 
decreten van het concilie van Trente, kortom over al hetgeen zij moeten doen en laten 
om een eerbare levenswandel te leiden. Al deze artikelen zijn bijna woordelijk gelijk 
aan die, welke door Sonnius op 27 juni 1569 aan het kapittel van St. Oedenrode ge
geven werden en uitgegeven zijn in An. Coev. 195 v.v. Enkele kleine afwijkingen zullen 
wij aanwijzen in de bijlage. 

4. BRIEF VAN VERREEPT AAN SONNIUS OVER DE HOUDING VAN SERVATIUS SCHILDERS 
1569 JULI 12** 

De kanunniken van St. Oedenrode hadden op de door Sonnius gegeven statuten niet 
weinig aan te merken (zie An. Coev. I 105 v.v.); de Beeksen daarentegen waren ter-
* Zie bijlage III nr. 3. ** Zie bijlage III nr. 4 
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stond bereid ze te aanvaarden, wat voorzeker aan de wijze en krachtige leiding van 
deken Verreept was toe te schrijven. Eén slechts toonde zich weerspannig, de oudste 
of althans een der oudsten onder de kanunniken, Servatius Schilders J. U. L. Waar
schijnlijk was hij een zoon van Servaes Schilders, die in 1534 als schout van Beek 
voorkomt. Hij wordt vermeld als kanunnik van Beek (1567-'69), als pastoor van Rijs
bergen (1550-'65) en als landdeken van het district Hilvarenbeek van 1541 tot 1565; 
misschien bekleedde hij laatstgenoemde waardigheid nog in 1569^'. 

Verreept schrijft in zijn brief, dat hij de kanunniken heeft gevraagd, of zij dereforma
tie-statuten wilden gehoorzamen, en dat allen verklaarden daartoe bereid te zijn, behalve 
Schilders. Deze gaf ten antwoord de Apostolische Stoel en de Metropolitaankerk te 
willen raadplegen. Even later zeide hij de zaak te zullen gaan bespreken met de Bisschop. 

5. DE STATUTEN, GEGEVEN DOOR METSIUS IN 1571* 

Sonnius werd in maart 1570 opgevolgd door Laurentius Metsius. Nadat deze 28 
april bezit genomen had van de Bossche zetel, moest hij zich al spoedig naar Mechelen 
begeven tot bijwoning van het Eerste Provinciaal Concilie, dat daar 23 juni-15 juli 1570 
gehouden werd. Wijl nu de statuten der kapittels in overeenstemming dienden te zijn 
niet alleen met de besluiten van het Concilie van Trente, maar ook met die van het 
Provinciaal Concilie, was het voor Beeks kapittel nodig weer nieuwe statuten aan te 
schaffen. In 1571 werden deze opgesteld, nog vóór de Eerste Bossche Synode, die 
8-10 mei van dat jaar door Metsius belegd werd, althans nog vóór de publicatie van 
de besluiten dier Synode. Op een paar plaatsen der kapittelstatuten wordt ook wel 
naar de Bossche Synode verwezen, maar die verwijzingen zijn blijkbaar kort na publi
catie der Synode tussen de tekst (door dezelfde hand, die de statuten copieerde) ingelast. 

De statuten van Metsius zijn zeer uitgebreid en behelzen artikelen van velerlei aard; 
over hetgeen vereist wordt om iemand als kanunnik of beneficiant toe te laten; over 
de begevingswijze der beneficiën; over de jura door de nieuw-aangestelde kanunniken, 
kapelaans en kosters te betalen; over het houden der kapittelvergaderingen. Ook 
voorschriften van disciplinaire aard worden gegeven. Een der voorschriften legt iedere 
kanunnik de verplichting op een jaargetijde te stichten en daarvoor bij zijn dood 21 
gouden rijnsgulden na te laten, waaruit jaarlijks voor het houden van het jaargetijde 
3 ponden betaald zullen worden. Bepalingen komen er in voor aangaande de wijze, 
waarop alle gefundeerde jaargetijden moeten gehouden worden; aangaande de kle
ding van de clerus der kerk; de onwettige kinderen, indien een der beneficianten die zou 
hebben (o.a. wordt gezegd, dat bij het huwelijk of de uitvaart van die kinderen zulk een 
beneficiant de plechtigheden niet mag verrichten en er zelfs niet bij mag tegenwoordig 
zijn); verder nog bepalingen over de rentmeester van het kapittel, die moet zorgen dat 
de vruchten der beneficies niet verloren gaan; over hen, die de gefundeerde Missen, waar
mede zij zijn belast, niet doen of niet door anderen laten doen; over de testamenten der 
kanunniken en suppoosten (dat waren allen, die in dienst van het kapittel stonden, maar 
niet tot het kanunnikencollege behoorden, zoals de vicarissen, roedrager en de andere 
beambten van het kapittel); over hen, die wegens ziekte afwezig zijn, over de kapittel-
notaris, de koster en de roedrager; over hem, die belast is met de distributie der presentie
gelden en ten slotte over degenen, die nalatig zijn in het betalen van hun schulden. 

* Zie bijlage III nr. 5 

30 



V 

DE CAPITULAIRE EDEN* 

Onmiddellijk achter de statuten van 1571 volgen de foiTnulieren van de eed, welke bij 
het aanvaarden van enig beneficie of officie in het kapittel moest afgelegd worden. Ook 
zijn nog oudere eedsformulieren aanwezig. Wij zullen de oudste in de bijlagen mede
delen en daarbij aangeven, waarin de formulieren van 1571 verschillen. 

De eed van de deken en de kanunniken (de plebaan incluis) houdt in, dat zij de 
rechten en revenuen van de kerk (respectievelijk van het canonicaat en de plebanie) 
zullen handhaven, die welke ontvreemd zijn, zullen terugvorderen, de kapittelgeheimen 
bewaren en de statuten en ceremonies zullen onderhouden. De deken zweert boven
dien persoonlijk te resideren, de kapittelheren schadeloos te stellen voor hun moeiten 
en onkosten, gemaakt bij zijn verkiezing en receptie (aanneming), als deken mede 
te contribueren in de uitgaven, waartoe het kapittel verplicht is, en aan het corps der 
kapittelheren onderdanig en trouw te zijn. De kanunnik zweert ook nog zijn mede
kanunniken schadeloos te stellen voor de kosten, gemaakt bij zijn receptie, nooit tegen 
de kerk van Luik of tegen een van die (andere collegiale kerken) samen te spannen of 
aan zulke samenspanning mee te doen, persoonlijk te resideren, tenzij in geval van 
verlof om dit niet te hoeven, en de nacht- en daggetijden bij te wonen. 

De belofte, om ook niet samen te spannen tegen een van de andere collegiale kerken 
(van het Luikse bisdom), was hoogstwaarschijnlijk ingelast met het oog op het ver
bond, dat door het kapittel van Hilvarenbeek en zes andere kapittels gesloten was 
(zie noot 36); zij zal de handhaving van dat verbond ten doel gehad hebben. 

De beneficianten of kapelaans zwoeren, dat zij hun beneficie persoonlijk zouden be
dienen en resideren, tenzij ze verlof hadden bekomen om het niet te doen. 

* Zie bijlage IV 
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VI 

DE F U N D A T I E DER CANTORIJ* 

Vóór het midden der 15de eeuw had de scholaster niet alleen de leiding van de kapittel-
school, maar ook van de koorzang. De stichting ener cantorij zou daarin verandering 
brengen. Van dan af zou een der kapittelheren de waardigheid van cantor bekleden 
en met de leiding van de koorzang en met het onderwijs in zang en liturgie belast zijn. 
Om hem een bestaan te verschaffen, of hem althans in zijn inkomsten te ondersteunen, 
was een afzonderlijke stichting, de cantorij genaamd, in het leven geroepen. Ook vele 
andere kapittels hadden een cantorij, maar niet alle; in St. Oedenrode schijnt er geen 
bestaan te hebben, in Oirschot echter wel. Zulk een cantorij kon ook een kerkelijk 
beneficie zijn; daarvoor werd vereist, dat haar stichting door het kerkelijk gezag (paus 
of bisschop) was goedgekeurd; ontbrak die goedkeuring, dan was zij niets meer dan 
een officie. Zo was de cantorij van Oirschot slechts een olficie, doch die van Beek een 
beneficie. 

De stichter der Beekse cantorij was Giselbertus Back (ook Giselb. Batensoen geheten, 
zie Tax. jrg. 27 blz. 155, jrg. 30 blz. 173, '74) kanunnik van Beek en St.-Jan te 's-Her-
togenbosch en (1400-'05) van St.-Petrus te Luik en pastoor te Esch.Hij schijnt bij zijn 
stichting nog al moeilijkheden ondervonden te hebben, want het duurde verscheiden 
jaren, eer hij haar definitief zag ten uitvoer gebracht. Met het oog op zijn stichting 
had hij hertog Philips de Goede gevraagd om te mogen beschikken over het aandeel 
in de Beekse tienden, dat hij van de hertog in leen hield. Onder zekere voorwaarden 
werd hem dit in 1441 door de hertog toegestaan. Driejaren later, 5 maart 1444, ver
wierf zijn cantorij-ontwerp de goedkeuring van Jan van Heinsbergen, bisschop van 
Luik, (Galesloot 1 136) en dan gingen nog vier jaren voorbij, vóórdat het kapittel van 
Beek de stichting eindelijk goedkeurde. 

De acte, waarbij dit geschiedde, dateert van 16 maart 1448. In het archief van het 
Bossche bisdom zijn er vier copieën van; één daarvan, vermoedelijk de oudste, ge-
authentiseerd door notaris Hogardus Kelders, (acht folio's op perkament, de laatste 
onbeschreven) hebben wij ter publicatie afgeschreven. Hier volgen enkele bepalingen: 

Het beneficie mag niet aan een regulier, maar moet aan een wereldlijk geestelijke 
begeven worden, die het kapittel zal aanstellen als kanunnik. Na de dood van Gisel-
bert, de stichter, zal het patronaat komen aan zijn petekind Walter, zoon van Zeger 
de Brede en neef van zijn zuster Hillegundis Back, en daarna aan diensp ovolgers, 
bloedverwanten van de stichter, als die er ten minste zijn. De stichter vermaakt aan 
Walter een weide, 's-Hertogenbroek genaamd, onder Diessen en aan het bezit daarvan 
zal het patronaat ten eeuwigen dage annex zijn. De geestelijke, aan wie het beneficie 
zal begeven worden, moet priester zijn, of zo spoedig mogelijk priester worden, en een 
graad in een of andere faculteit behalen. Is hij priester geworden, dan moet hij resi
dentie houden. Omstandig wordt voorgeschreven, wat voor functies hij als cantor en 
priester in de kerk heeft te vervullen; op triplexf eesten, waarop de deken of vicedeken 
moet celebreren, moet hij o.a. onder de eerste en tweede Vespers, Metten en Mis met 
twee kanunniken of vicarissen als assistenten - alle drie in kappen overeenkomstig de 
kleur van de dag - plaats nemen bij de lessenaar midden in het koor; ook moet hij 
elke week, op zondag en woensdag, twee Missen doen, 's woendags in de ene week een 
Mis ter ere van de Lieve Vrouw, in de andere week een Requiemmis voor de stichter, 
* Zie bijlage V 
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diens ouders en weldoeners. Hij mag geen vrouw in huis of elders hebben, die hem of 
anderen tot ergernis zou zijn. 

Dankbaar voor het vele, wat de stichter Giselbertus aan de kerk geschonken heeft 
- zoals een tafelsteen voor het hoogaltaar, een koorzetel, kelk, ampullen, een zilveren 
en grotendeels vergulde hostiënpixis, een kostbaar nieuw missaal, een zangboek, een 
lessenaar met drie vergulde zetels, kussens en dekkleden, eveneens een kazuifel met 
twee dalmatieken van zijde, alsook 25 gouden peters tot aankoop van nieuwe kappen -
dankbaar bijzonder ook voor al hetgeen hij gedaan heeft voor de inlijving der kerk 
van Lommei bij het Beeks kapittel (vgl. Schutjes IV 735 v.v.) en overwegend, dat de 
fundatie ener cantorij zal strekken tot vermeerdering en opluistering van de godsdienst, 
hecht het kapittel zijn volle goedkeuring aan de stichting. 

Bij open brieven van 1 april 1448 hecht ook Philips de Goede zijn goedkeuring en 
bekrachtiging aan de fundatie, onder bepaling dat de cantor en zijn opvolgers voor 
hem jaarlijks op 5 oktober, de dag waarop hij als hertog van Brabant te Leuven (in 
1430) werd ingehuldigd, een Mis zullen celebreren en na zijn dood een jaarlijkse Mis 
tot zielerust van hem en zijn opvolgers. De kanunniken van Hilvarenbeek beloven 30 
april d.a.v. gezegd jaargetijde te zullen celebreren, evenals zij doen voor de weldoeners 
van hun kapittel Hendrik III (1248-1261) en de Hertogen Wenceslaus en Johanna 
(Galeslootl 135). 

Aan de binnenzijde der eerste folio van de perkamente stichtingsacte staan navol
gende Beekse cantors vermeld: mr. Joannes Metten, Henricus de Brede, Zegerus de 
Brede (dezelfde als Zeger Peters Zegers, bij Schutjes vermeld), Joannes Wouwer (aan
gesteld in 1541 na de dood van voorgenoemde en nog vermeld in 1552), Rutger van 
Ophoven (1559), Petrus Daems, Antonius Nauwen, die de cantorij in 1570 bij ruiling 
verkreeg (nog vermeld bij Schutjes in 1595), Adrianus Schellekens, die haar in 1609 
eveneens bij ruiling verkreeg en in juli 1616 stierf, Jan (Hanskens) van Aerle, die in 
1616 werd aangesteld, en Nicolaas Gerardi van Zoemeren, die in 1618 het cantorschap 
aanvaardde, insgelijks bij ruiling (vgl. Schutjes IV 614, '15). 
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vn 
DE AANSTELLING VAN DE KAPITTEL

DEKEN 

In vele van de oudste Nederlandse kapittels lag het algemeen opperbestuur in handen 
van de praepositus of proost en werd eerst later naast of in plaats van de proost een 
deken aangesteld. Stond naast de proost een deken, dan was de eerste belast met het 
beheer van de tijdelijke goederen en met de vertegenwoordiging van het kapittel voor 
de buitenwereld, de laatste met hst inwendig bestuur, de onderhouding van regel en 
tucht en met de zielzorg over de leden van het college. 

In de oorkonde van 1157, waarin men het kapittel van Hilvarenbeek voor het eerst 
vermeld vindt, treedt naast twee proosten een Ticelmus als deken op (zieblz. 18). In 
later tijd echter is er alleen nog sprake, maar dan voortdurend, van een deken en een 
vice-deken. In de verordeningen, die de electbisschop van Luik in 1255 aan het kapittel 
gaf, staat, dat de Beekse kerk (het kapittel) al sinds lang hoofdeloos (acephala) was, 
maar dat er eertijds een deken met name Daniël was geweest, waarom de elect dan 
aan het kapittel voorschrijft een deken te kiezen. Bedoelde deken Daniël was wellicht 
dezelfde Daniël, die in 1157 als scholasticus vermeld wordt. In 1207 wordt G. deken 
van Beek genoemd, vermoedelijk niet dezelfde als deken Godefridus in 1250 (Erens 
nr. 57 en 70), want deze laatste zal deken van het landdekenaat (concilium Bekense) 
geweest zijn en niet van het kapittel. Wij geloven niet, dat het bisschoppelijk voorschrift 
van 1255 om tot verkiezing van een deken over te gaan, spoedig door het kapittel werd 
opgevolgd, want in de verordeningen van 1310 komt voor het eerst de stereotiepe 
uitdrukking 'deken en kapittel' voor. Dat lange uitstel hoeft nog niet de schuld van de 
kanunniken te zijn. De oorzaak zal wellicht gezocht moeten worden in de omstandig
heid, dat het dekenaat geen behoorlijk bestaan verschafte, want in de verordeningen 
van 1270 wordt gezegd, dat het dekenaat weinig of geen inkomsten heeft. Bovendien 
zou het uitstel misschien ook aan de patroons moeten toegeschreven worden. Wel 
moest de verkiezing van een deken, evenals van een kanunnik, geschieden door het 
kapittel, maar het recht van de daaraan voorafgaande presentatie of voordracht 
behoorde aan de drie patroons en omdat van zulk een voordracht niet werd afgewe
ken, stond deze gelijk met een benoeming, zodat gewoonlijk enkel maar van benoeming 
en niet van voordracht gesproken wordt. De eigenlijke aanstelling moest echter door 
de Bisschop geschieden. Zo althans was het in de eerste eeuwen, want bij een algemene 
beschikking van Paus Leo X in 1516 werd de benoeming (voordracht) van de dekenen 
der seculiere kapittels aan de landvorst toegekend (Laenen I 294). 

In later tijd ziet men de Beekse kapitteldekens dientengevolge niet meer benoemd 
worden door de drie patroons, maar door keizer Karel V en koning Philips II en wel 
als prinsen van den lande en niet als hertogen van Brabant. Dat benoemingsrecht van 
de vorst was het kapittel volstrekt niet naar de zin, zijnde een inbreuk op zijn oude 
privilegies en costuimen. Het kwam er dan ook tegen op, maar de Raad van Brabant 
besliste, dat het dekenaat van Hilvarenbeek onder de koninklijke benoemingen viel 
(R A B Audience nr. 1413). Maar ook later bleef het benoemingsrecht van de vorst 
onze Beekse kanunniken dwars zitten. Dit bleek na de dood van deken Henricus Ver-
reept (t 3 sept. 1580), toen er langdurige moeilijkheden ontstonden, omdat het kapittel 
de kandidaat des konings niet verkoos te aanvaarden (Schutjes IV 610, '11). 

In die tijd was bij een dekenale aanstelling navolgende procedure gebruikelijk. Had 
de vorst zijn benoeming gedaan, dan presenteerde hij de benoemde aan het kapittel met 
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verzoek de benoeming ten uitvoer te brengen. De kanunniken gingen daarop tot ver
kiezing van de nieuwe deken over en kozen dan nolens volens degene, die de vorst 
hun had voorgedragen (althans in de regel, want bij zoeven bedoelde verkiezing van 
1580 kozen zij in plaats van de voorgedragene een ander). Was de verkiezing geschied, 
dan wendde het kapittel zich tot de bisschop met verzoek de gekozene aan te stellen. 

Zulk een verzoek, gericht aan bisschop Masius 31 dec. 1598, zullen wij opnemen als 
bijlage VI. Dit verzoek betreft de aanstelUng van Joannes Clarius, doctor en professor 
van de theologie aan de universiteit van Leuven, door de infante Isabella en Albert 
van Oostenrijk voorgedragen tot opvolging van mr. Thomas Stapleton, die overleden 
was. Ter verklaring, waarom het desbetreffende stuk niet werd 'gegeven en gedaan' 
ter capitulaire vergadering te Beek, zoals gebruikelijk, doch te 's-Hertogenbosch in de 
kapittelzaal der Bossche predikheren, zij er op gewezen, dat de kanunniken van Beek, 
evenals die van Oirschot en vele andere geestelijke personen uit de Meierij, in het eerste 
kwart van de 80-jarige oorlog naar de hoofdstad waren gevlucht (B B IX 143). 

Toen Clarius het dekenaat had neergelegd, verzocht het kapittel 10 mei 1611 aan 
Masius de aanstelling van Christiaan Cauthals, die door de aartshertogen Albert en 
Isabella als deken was gepresenteerd. Sinds de dood van Henricus Verreept was Caut
hals de eerste deken van Beek, die weer ter plaatse resideerde. Toch zal de residentie 
niet zo heel aanlokkelijk voor hem geweest zijn, want enkele dagen na zijn aanstelling 
berichtte hij de bisschop, dat vijandelijke soldaten (in vroegere jaren) het dekenale huis 
totaal hadden afgebrand en dat de restauratie of herbouwing was nagelaten, omdat zijn 
onmiddelijke voorgangers niet persoonlijk resideerden. Zijn grafschrift in de Lieve 
Vrouwekerk van Mechelen noemt hem de voortreffelijke restaurateur (egregius restau
rator) van kerk en toren en van het dekenaatshuis van Hilvarenbeek (Coppens UI : 
2p. 115). 

Cauthals was de laatste van de Beekse kapitteldekens. 
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VIII 

VERSLAGEN VAN ENKELE KERKVISITATIES 

De vroegste visitaties van kerk en kapittel, welke ons bekend werden, hebben wij 
vermeld in hoofdstuk III. De eerste geschiedde in of kort vóór 1255 door de predikheer 
Wilhelmus van Eik, die dan enige nieuwe verordeningen gaf. Eveneens werden nieuwe 
verordeningen gegeven in 1270, toen Reinerus, scholaster van Tongeren, met de visi
tatie was belast, maar zijn taak had overgedragen aan de kapitteldeken van St. Oeden-
rode, de plebaan der St.-Janskerk van 's-Hertogenbosch en de pastoor van Esch. Ook 
Macharius van 's-Hertogenbosch, kanunnik van St.-Lambrecht te Luik, zal onder 
de visitators van kerk en kapittel gerangschikt moeten worden, zie blz. 24 en 25. 

Uit later tijd hebben wij de visitaties van 1527 en 1550 vermeld. Uit de verordeningen, 
welke toen gegeven werden, blijkt, dat beide geschieden op last van Keizer Karel V. 
Dit ingevolge de buUe van Julius II d.d. 11 aug. 1512, waarbij was toegestaan twee 
kapitteldekens aan te stellen om alle collegiale kerken binnen het hertogdom Brabant 
te visiteren (zie blz. 26). Bij de onderhandelingen over de oprichting van de nieuwe 
bisdommen ontving Sonnius 8 maart 1558 van Phihps II bevel om aan de Paus mach
tiging te vragen, dat de canonieke visitatie van alle Nederlandse kapittels aan hem, de 
Koning, zou worden overgelaten en de visitatie der parochiekerken aan de nieuwe 
bisschoppen (Laenen II 223). Die machtiging werd hem echter niet verleend. Na op
richting der nieuwe bisdommen werden zowel de collegiale kapittels als de parochie
kerken door de bisschoppen zelf, of namens hen door de dekens van de dekenaten 
gevisiteerd. Zo werden visitaties van het kapittel van Hilvarenbeek gehouden door de 
bisschoppen Sonnius, Metsius, Masius, Zoesius en Ophovius. Het voornaamste resul
taat der visitaties van Sonnius en Metsius waren de statuten van 1569 en 1571 (zie blz. 
29 en 30). Van de visitaties der drie laatstgenoemde bisschoppen zijn de verslagen nog 
over. Alleen die van Masius en Ophovius zullen wij in extenso onder de bijlagen 
opnemen. 

Om misverstand te voorkomen zij opgemerkt, dat de visitaties niet uitsluitend de 
toestand van kerk en kapittel betroffen, maar ook van de parochie en de parochianen. 
Waar b.v. de plebaan verklaart, 'dat hier geen concubinariërs zijn' (nullos hic esse 
concubinarios), slaat dit op de gehele parochie. 

1. VISITATIE VAN MASIUS, 1609 JUNI 2 6 * 

Op zijn drievoudige vraag aan de kanunniken, of zij willen voldoen aan de decreten 
van het concilie van Trente, of zij zijn visitatie volgens dat concilie willen toestaan, en 
of zij hem de daartoe nodige documenten willen overleveren, geven zij een bevestigend 
antwoord, onder voorbehoud dat hun privilegies, voor zover goedgekeurd en niet 
afgeschaft, zullen gehandhaafd blijven. Vervolgens worden 6 kanunniken door de 
bisschop ondervraagd, waaronder ook Henricus van Tulden, pastoor en plebaan der 
voortreffelijke Beekse kerk (egregiae ecclesiae Hilverenbeckensis). 

Blijkens hun verklaringen wordt het Goddelijk Officie goed en godvruchtig verricht; 
zij volgen de Romeinse ritus en de beneficiant Herman Bobbarts is de ceremoniemeester. 
De lasten der beneficies worden naar behoren volbracht, voor zover de opbrengst het 
* Zie bijlage VII A. 
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toelaat. Het hospitale, gesticht door Jan van Spreuwel, staat onder beheer van kanunnik 
Cornelius Paludanus (van den Broeck) als rector, die tevens rector van het St.-
Gregoriusaltaar is, en van (een van) de oudste schepenen en de bloedverwanten van de 
stichter. De schoolmeester is een beste man en goed katholiek. Onder de clerus zijn 
geen drinkers, dobbelaars of herbergbezoekers. De meesten klagen, dat de deken niet 
resideert en de plebaan vindt, dat de heer (kapelaan) Cornells van Poppel meer een 
koopman en landbouwer lijkt dan een geestelijke; om winst te maken houdt hij schapen 
en laat die stallen op een of andere boerderij. De plebaan verklaart verder nog, dat de 
schepenen van het dorp het overschot der fundatie van het Lof, bedragende 180 gl., 
willen aanwendentotherstelvandekerk, maar zelf is hij van oordeel, dat deze besteed 
moeten worden tot opluistering van het Lof, dat slechts matig is gedoteerd. 

2. VISITATIES VAN ZOESIUS, 1615 JUNI 30 EN 1620 AUG. 10 

Nicolaas van Zoes, bijgestaan door de gegradueerde kanunnik en penitentiarius 
Joannes Kievits, ondernam een visitatie van kerk en kapittel 30 juni 1615. Met het 
oog op de exemptie, waarmede de kapittelheren overal nog steeds wegliepen, begon 
hij met te zeggen, dat hij naar Beek gekomen was als gevolmachtigde van het Concilie 
van Trente. Daarop verklaarden alle kapittelleden zich bereid de visitatie aan te nemen, 
mits hun privilegiën in salvo zouden blijven. 

Behalve de deken Christiaan Cauthals, die nog geen kanunnik was, waren er toen 
7 residerende en 4 niet-residerende kanunniken; onder hen 3 presbyteralen, 3 dia-
conalen en 3 subdiaconalen. Twee woonden in een logement (hospitium). Eén ver
klaarde, dat de deken zelden celebreerde en daardoor ergernis gaf aan het volk. 
Overigens waren de getuigenissen eenstemmig, dat op het gedrag of zedelijk leven van 
geen der kanunniken of der suppoosten iets viel aan te merken. Het Goddelijk Officie 
werd goed onderhouden, maar zo de middelen niet ontbraken, mocht het wel iets 
luisterrijker zijn. De meeste verklaringen gingen echter over de prebenden, het aantal 
en de aard der beneficiën en de verdeling van derzelver inkomsten. Onder de priesters
beneficianten of kapelanen waren er 4 die niet en 4 die wèl resideerden, onder deze 
laatsten o.a. de scholasticus Herman Bobbarts. De kanunnik Wilhelmus Egidius van 
Rijkel zegt, dikwijls door landbouwzaken (rusticis) belet te zijn, omdat hij het beheer 
voert over de goederen van de commandeur van Brakel (hij zal bedoeld hebben de 
goederen der Maltezercommanderij 'ter Braake' te Alphen bij Tilburg, waarover Tax. 
jrg. 27 blz. 142 v.v., jrg. 41 blz. 64 v.v.). Ook wordt gezegd, dat de kapelaan Cornelis 
van Poppel, onlangs overleden, 400 gl. heeft nagelaten tot reparatie van het AUer-
heiligenaltaar. 

De toestand van het schoolgebouw is ellendig en voor de talrijke jongelingschap is 
maar één meester, die bovendien niet bekwaam genoeg is voor zijn taak. Ook moet de 
magistraat beter zorgen, dat de kinderen naar de catechismus gaan en iets geven om 
prijzen te kunnen uitreiken. Een der kanunniken klaagt, dat markt wordt gehouden, 
niet gelijk eertijds op vrijdag, maar op zondag met het gevolg, dat de kerkelijke dien
sten er onder lijden. 

Bij zijn visitatie van 10 aug. 1620 is Zoes vergezeld van mr. Henricus van den 
Leemputte, gegradueerd kanunnik te 's-Hertogenbosch, en van mr. Henricus van Hegel-
som, kanunnik te Geertruidenberg. Ook deze visitatie heeft een regelmatig verloop en 
wijst al evenmin als die van 1615 op bijzonder opvallende gebeurtenissen of toestanden. 
Volgens het getuigenis van deken Cauthals, die thans ook kanunnik is, zijn er drie 
niet-residerende kanunniken: Franciscus van der Hoffstadt, die nog op studie is, de 
pastoor van Gierle en Carolus Philippus Ie Compte. Eenstemmig zijn ook nu weer de 
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verklaringen, dat geen der kanunniken een oneerbaar leven leidt en dat het Goddelijk 
Officie naar behoren en ijverig wordt bijgewoond. Alleen wordt geklaagd over de 
beneficianten waarvan er 5 resideren, en over het in de parochie bestaande misbruik, 
dat de kinderen 15 dagen na hun doopsel opnieuw met veel vertoon (cum magna pompa) 
naar de kerk worden gebracht. Ook wordt door een der kanunniken de wenselijkheid 
uitgesproken, dat de Broederschap van de Christelijke Lering worde opgericht om het 
catechismus-onderricht uit zijn verval op te heffen (over die Broederschap B. B. XX 
28 V.V.). Ook bij deze visitatie wordt geklaagd over de toestand van het schoolgebouw. 
De scholaster geeft les (in zijn huis) aan méér dan 30 scholieren en heeft bovendien 
een meester, die in de publieke school ten tijde van de oogst over de 60 en des winters 
nog veel méér leerlingen doceert. 

Deze laatste verklaring verdient enige toelichting. 
Zoals bekend, stonden de kapittelscholen onder de leiding van een kanunnik-scho

laster, die echter in latere tijden gewoonlijk zelf geen onderwijs meer gaf, maar dit 
overliet aan een door hem aangestelde schoolmeester, ook schoolrector (rector scho-
larum) geheten. Te Hilvarenbeek echter gaf de scholaster blijkens bovenstaande in 
1620 nog persoonlijk onderricht. De kapittelschool aldaar schijnt twee afdelingen 
gehad te hebben een voor lager en de andere voor een soort van voorbereidend hoger 
onderwijs en werd ook door jongens van adellijken huize bezocht. Zo vindt men ver
meld, dat Nicolaas Busius, die als kanunnik van Hilvarenbeek in 1535 tot kapittel
deken werd gepromoveerd, leraar van adellijke studenten was (vermoedelijk in 1534). 
Vanaf ongeveer 1578 tot 1586 werd het rectoraat der Beekse kapittelschool waarge
nomen door Simon Verepaeus (broer van de kapitteldeken Henricus Verreept en later 
rector der latijnse school te 's-Hertogenbosch en als zodanig vermaard); ook hij wordt 
leraar van adellijke studenten genoemd (Foppens p. 153, Schoengen blz. 232, 
De Brouwer blz. 17, 23). 

3. VISriATIE VAN OPHOVIUS, 1620 JULI 20* 

Hij werd als visitator bijgestaan door de Bossche kanunniken Henricus van den 
Leemputte en Ludovicus Smeyers, secretaris van de bisschop. Gehoord werden deken 
Cauthals, 7 kanunniken, 4 vicarissen en 2 beneficianten, die geen wijding ontvangen 
hadden en waarvan de een. Jan Beerwinckel, zangmeester (magister cantus) en de ander, 
Antonius Gerbrandi, cantor wordt genoemd. De cantor Nicolaas Gerards van Zomeren 
was afwezig; hij zal de eigenlijke cantor geweest zijn en Antonius Gerbrandi de onder
cantor (succentor), terwijl de zangmeester Jan Beerwinckel vermoedelijk zangles gaf 
aan de leerlingen der kapittelschool. 
Evenals bij de vorige visitaties liepen de afgelegde verklaringen nog al uiteen. Dit kon 
ook moeilijk anders, omdat ieder van de ondervraagden afzonderlijk over de personen 
en zaken, waarmede hij te doen had, zijn oordeel kon ten beste geven en zoveel hoof
den, zoveel zinnen. Nochtans mag uit de verscheiden verklaringen worden vastgesteld, 
dat de kapittelheren wel hun menselijke gebreken hadden, maar dat er in hun college 
als zodanig geen ernstig misbruik heerste, evenmin als dit bij de vorige visitaties het 
geval was. Niemand leidt er onder geestelijk opzicht een slecht leven; het H. Officie 
geschiedt op passende wijze en alle kanunniken resideren; om residerende vicarissen 
te krijgen achten de deken en drie kanunniken wenselijk, dat enkele beneficies ge
ünieerd worden; de kanunniken betalen hun vicarissen voor hun weekdienst jaarlijks 
ieder 3 gl.; de scholaster Willem van Rijkel biedt zijn ontslag aan; er zijn 3 choralen, 
gewoonlijk zijn er anders 4. 
* Zie bijlage VII B. 
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De kritiek, welke wordt uitgebracht hoofdzakelijk door de vicedeken Michael 
Andriessen, dient wellicht 'met een korreltje zout' genomen te worden; zij komt voor
namelijk hierop neer: 

De deken is dikwijls afwezig; hij celebreert thans wel, maar komt niet in de Uren; 
op de hoogfeesten is hij nalatig in het volbrengen van zijn dekenale ambtsplicht. Een 
van de kanunniken is aan drank en tabak verslaafd. Ook de pastoor (Gijsb. van Grins-
ven) drinkt graag en gaat bij drinkgelagen wat te familiair om met de boeren. Hem of 
zijn vicaris dient te worden opgelegd om ook op de L. Vrouwe-dagen te preken; nooit 
houdt de pastoor een Mariapreek en hij bekommert zich weinig om het catechismus-
onderricht. De schout behoort de jeugd naar de kerk te sturen en uit de herbergen te 
houden. Een van de vicarissen, die schoolmeester is, verlangt dat de magistraat de 
school repareert. 
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IX 

HET HOSPITALE OF GASTHUIS 

In de serie documenten, in de bijlagen medegedeeld, volgen ten laatste nog een paar 
stukken betreffende het hospitale of gasthuis. Dit huis stond aan de weg van Beek naar 
Esbeek onder de tegenwoordige parochie Esbeek (vroeger een Beeks gehucht), in de 
buurt Spulle, naast het landgoed van het huis Groenendaal. Het was door de rent
meester van het kapittel Jan van Spreuwel bij testament van 5 mei 1452 gesticht om 
te dienen tot opname en verzorging van acht of negen arme mannen en kreeg daarom 
de naam van 'den manhuyse'. De stichter benoemde de drie executeurs van zijn testa
ment, nl. zijn neef Nicolaas van Spreuwel, het oudste lid der schepenbank (wel eens de 
senaat geheten) en de oudste H. Geest- of armmeester, tot provisoren van het huis. 
Deze drie moesten een voornaam persoon uit de mannelijke bloedverwanten van de 
stichter tot rentmeester kiezen en met hun vieren zouden ze dan het beheer over de 
stichting voeren en daarvan jaarlijks voor de schepenen en notabelen van het dorp 
rekening en verantwoording doen. 

Op het algemeen concilie van Vienne (1311-1312) was aan de bisschoppen het recht 
toegekend om de gasthuizen te visiteren (enkele uitgezonderd). Die toekenning werd 
door het concilie van Trente vernieuwd (sess. 22, cap. 8). Dienovereenkomstig werd 
door Sonnius de visitatie van het Beekse gasthuis in 1569 opgedragen aan de kapittel-
deken Verreept en aan de pastoor der parochie Petrus Symonis'*. Bij die gelegenheid 
extraheerde Verreept uit het testament van Jan van Spreuwel hetgeen deze daarin 
aangaande zijn stichting had bepaald (bijlage VIII A). 

De voornaamste bepalingen zijn in substantie: 
De acht of negen arme mannen moeten boven de 35 jaren oud zijn, gesproten uit 

wettig huwelijk en van het geslacht van Spreuwel of van Dun. Zijn dezulken niet in 
Beek te vinden, dan kunnen armen van buiten het dorp worden opgenomen, zo moge
lijk echter bloedverwanten van de stichter. In geval er geen acht of negen van dezulken 
in Beek gevonden worden die ongehuwd zijn, mogen ook twee echtparen worden op
genomen. Het huis moet bestuurd worden evenals het hospitale, dat de deken van St. 
Jan te 's Hertogenbosch, Adam van Mierde, voor dertien arme mannen in die stad 
heeft gesticht. Uit de goederen, die hij aan zijn stichting nalaat, moet aan die acht of 
negen arme mannen een redelijk onderhoud worden verschaft, overeenkomstig hun 
staat van armoede. Zij zullen gezamenlijk hebben minstens twee koeien en twee paar
den om de grond te bewerken, de nodige brandstof en ook enige schapen om zich te 
kleden. De koeien, paarden en schapen zullen hun één keer kosteloos door de exe
cuteurs van zijn testament bezorgd worden. De mannen zullen in het grijs gekleed 
gaan en in meerderheid elke dag de kerk van Beek bezoeken en gezamenlijk nabij de 
doopvont achtereenvolgens twee of drie Missen in haar geheel bijwonen, zo ook elke 
dag de Vespers; bij het inkomen en verlaten der kerk zullen zij dan het graf van de 
stichter bezoeken en godvruchtig 1 Onze Vader en Wees Gegroet bidden voor hem 
en zijn ouders; wie niet naar de kerk kunnen komen, 10 maal het Onze Vader en Wees 
Gegroet. Zouden zij door de aalmoezen der gelovigen hun bezit zien aangroeien en 
zich niet willen houden aan hun staat van armoede, dan kunnen de executeurs méér 
armen opnemen. 

Onder het extract schreef Verreept nog een aantekening, inhoudende: 
Elisabeth, weduwe van Jan van Spreuwel, fundeerde in 1461 een kapelanie in de kerk 
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van Beek. Tot de daaraan verbonden lasten behoort o.a. dat de tijdelijke rector het 
gasthuis moet besturen en geestelijk verzorgen. 

De hier bedoelde kapelanie was het St.-Georgius-beneficie, annex aan het St.-Geor-
giusaltaar, vandaar dat het hospitale veelal het St.-Jorisgasthuis werd geheten. In de 
eerste helft der 17de eeuw werd het St.-Georgiusaltaar gecollateerd door de kapittel
deken, te zamen met een der oudste en naaste bloedverwanten van de stichter of 
stichters, de president der plaatselijke schepenbank en een H. Geestmeester, de laatste 
drie als lekenpatroons. Een der rectoren van het altaar en tevens van het gasthuis was 
Cornelius van den Broeck (de Palude of Paludanus), als zodanig vermeld bij de visitatie 
van het gasthuis in 1569 en bij de kerkvisitatie van 1609. Van hem is bekend, dat hij 
een regel of ordonnantie voor het gasthuis opstelde (De Brouwer blz. 18) Als vicaris 
in Beek wordt hij vermeld van omstreeks 1559 tot 1619, toen hij stierf. Als bijzonder
heid kan hieraan nog worden toegevoegd, dat hij zich zeer interesseerde voor de Beekse 
schutterijen. Hij schoot koning bij het St.-Sebastiaansgilde in 1561, bij het St.-Jorisgilde 
in 1571, en schonk bij die gelegenheid aan elk gilde een zilveren schild. Op beide 
schilden (die nog tot de zilverschat der respectieve gilden behoren) staat zijn wapen 
gegraveerd en op dat van 1571 aan de achterzijde de spreuk: 'Virescit vulnere virtus,' 
wat kan worden weergegeven: het lijden staalt de deugd (J. A Jolles, De schuttersgilden 
en schutterijen van Noord-Brabant I 189, 192). 

Het tweede van de in de aanvang van dit hoofdstuk bedoelde stukken betreft het 
verslag der bovenvermelde visitatie van 1569, zoals het door de notaris van het kapittel, 
Gerardus Otten, werd opgemaakt (bijlage VIIl B). 

Het huis werd toen bewoond door acht mannen, allen öf bloedverwanten van de 
stichter, öf Bekenaren, één uitgezonderd. Het werd nog altijd bestuurd volgens de 
wilsbeschikkingen van zijn stichter, alleen hadden de provisoren voordeliger geacht 
om geen schapen meer te houden. In het huis was een vrouwelijke dienstbode. Kort 
te voren was een Adrianus van Spreuwel tot rentmeester benoemd. 

Het huis bestaat ook tegenwoordig nog, doch niet meer als gasthuis. Sinds lang wordt 
het met de bijhorende landerijen als boerderij verhuurd. De opbrengst wordt besteed 
tot ondersteuning der armen. 
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BIJLAGEN 
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I 

DRIE BERICHTEN OVER KERKSTICHTINGEN 
TE BEEK EN RODE* 

Wat in elk van de drie berichten méér voorkomt dan in een van beide andere, zullen 
wij, om de onderlinge vergelijking te vergemakkelijken, cursief laten zetten. 

BERICHT A 

Item anno Domini septingentesimo post translationen St. Odae virginis, nobilis Domina 
Hildewaris, domina de Hilwarenbeecke et de Roede, fundavit ecclesiam de Beke et ecclesiam 
de Roede, in qua sepulta est. Cui successenmt Dominus Leodiensis pro una media parte et Dux 
Lotharingiae pro reliqua media parte quoad dominium ville Beeckensis. Quae medietas ville 
Beeckensis domini Episcopi Leodiensis dominis de Herlaer in jure feudali, ab Ecclesia Leodiensi 
obtinendo, successit, prout in presentiarum nobili et generoso domicello Joanni de Merode et de 
Peter(s)chem,vasallo Ecclesiae Leodiensis, quoad integrum medietatem ejusdem dominii Beeckensis 
succedit, quoad dominium majus aut minus, quoad communitates et quoad feudales et quoad 
molendina, quos et quae (domini de Herlaer eorumque successores) habent in eadem villa dis-
tinctos et particulares seu distincta et particularia. Nee competit, nee aliquando competiit Illus-
trissimo domino nostra Principi aut suis predecessoribus in dicto dominio Bekensi, quoad suam 
medietatem, aliqua prioritas in prejudicium medii dominii illorum de Herlaer et suorum 
successorum. 

BERICHT B 

Ex vetusto quodam scripto reperto Hilvarenbecae 

Anno Domini septingentesimo post translationem St. Odae virginis nobilis Domina Hilde
waris, domina de Hilvarenbeca et Rode, fundavit ecclesiam de Beeck et ecclesiam de Rode, 
in qua sepulta jacet. Cui succeserunt Dominus Leodiensis pro una media parte et Dominus 
Lotharingiae pro reliqua media parte quoad dominium villae Bekensis. Medietatem vero 
villae Bekensis Episcopi** Leodiensis (dominus de Herlaer) jure feudali obtinet ab ecclesia 
Leodiensi et ejus successores. 

Beatus et piissimus Aufredus, comes Hoijensis, de saeculari comité clericus attonsus est, 
deposito cingulo militiae, in qua inter nobiles Gallorum famosus erat, et postea episcopus 
Trajectensis Inferioris ordinatus fuit^°; qui fundavit conventum sanctimonialium B. Mariae in 
villa de Thore, in quo caenobio episcopus electus Trajectensis sanctam conjugem suam Hilsuin-
dem constituit et filia sua S. Benedicta primo habitum hujus caenobii sub regula B. Benedicti 
suscepit, ubi et sepulta f uit. Contulit autem S. Aufredus ecclesiae Bekensi, a S. Hilwari con-
faictae (sic!) et fundatae ad instar Romanae ecclesiae, villam suam de Loemele cum omni 
integritate sua vel allodio et jurisdictione temporali haereditario jure possidendam. In qua 
(ecclesia) dux Brabantiae solum est advocatus ad hoc a canonicis ecclesiae Bekensis postu-
latus, quae postulatio facta fuit per capitulum Bekense sub Illustrissimo principe Henrico, 
duce Lotharingiae I, fundatore ecclesiae S. Petri Lovaniensis, in qua, postquam Coloniae 
dies vitae suae finierat extremos, sepultus fuerat anno Domini millesimo ducentesimo trige-
simo quinto. 

Praefatus vero Dnus Anfridus obiit anno Domini millesimo octavo (mense) Mali, postquam 
praefuisset ecclesiae Trajectensi quindecim annis; qui sepultus est Trajecti in caenobio S. 

* Zie blz. 12 *• Hs. Episcopus 
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Pauli, quod ipse antea fundaverat; et in vita circa annum Domini noningentesimum quartum * 
regni Othonis secundi, donavit comitatum Hoyensem ecclesiae Leodii. 

BERICHT C 

In Wichmans, Brabantia Mariana biz. 435, '36 leest men als volgt: 

Anno Domini septuagesimo post translationem S. Odae virginis nobilis Domina Hilde-
waris, domina de Hilvarenbeeck et de Rode, fundavit ecclesiam de Beeck et ecclesiam de 
Rode, in qua sepulta est. 

Wat dan volgt betreft het onderzoek naar het graf der z.g. vrouwe Hilvaris, zie 
blz. 13. Hierna leest men: 

Cum autem beatus et piissimus Aufridus (alias Ansfridus) comes Hoyensis, de seculari comité 
clericus adtonsus, deposito cingulo militiae (in quo inter Nobiles Gallorum famosus erat) 
et postea episcopusTrajecti Inferioris ordinatus, ex more per villam Bekensem iret et devotionem 
ecclesiasticae religionis in ecclesia sancta Bekensi, quam Venerabilis Domina Hildewaris ex 
proprio ad instar Sanctae Romanae Ecclesiae construxerat ac fundaverat, augeri et augmen-
tari conspiceret, huic Sanctae Ecclesiae Bekensi villam suam de Loemele cum omni integritate 
sua vel allodio et jurisdictionetemporali contulit,hereditariojurepossidendam. In qua (ecclesia) 
dux Brabantiae solum est postulatus, quae postulatio facta est per Capitulum Bekense sub 
Illustrissimo principe Henrico, duce Lotharingiae primo . . . . 

Zoals gezegd, is de rest bijna woordelijk gelijk aan het slot van bericht B, zie blz. 13. 

II 

DE AAN HET KAPITTEL GEGEVEN 
VERORDENINGEN 

1. 1246 MAART 27. DE VERORDENINGEN VAN DE DRIE KERKPATROONS** 

Henricus, Dei gratia dux Lotharingiae et Brabantiae, Theodoricus, dominus de Herlaer, et 
Ancelmus, praepositus Eijckensis, patroni prebendarum Beati Petri in Beke Leodiensis dio-
cesis, universis presentes litteras inspecturis in Domino salutem. Noverit universitas, quod 
cum undecim prebendae integrae, et non plures, in ecclesia Bekensi ab antiquo fundatae fuerint 
et statutae et nunc sint viginti partes divisae et viginti personis particulariter assignatae; 
pro eo quod vacante una prebenda Integra cum nos tres, qui patroni pro indiviso eramus, in 
unam non possemus personam idoneam concordare, quilibet ex nobis alicui personae partem 
tertiam conferebat et sic in tres partes praebenda quaelibet secabatur. Nos tandem intelligentes 
sectionem esse prohibitam praebendarum, de consilio bonorum virorum hoc duximus corri
gendum, universaliter statuentes et consentientes; et cum aliquis qui dimidiam parten prae-
bendae seu tertiam sive quartam vel aliam obtinebat in ecclesia Bekensi, cesseritvel decesserit 
ab hac vita, antiquior tempore in eadem ecclesia, qui integram prebendam non habuerit, cedenti 
vel decedenti succedat quousque fuerit integratus. Et si quae pars ultra integritatem super-
fuerit, antiquior post illum in illa vel alia portione succedat et sic de aliis successive quousque 
undecim canonici, et non plures, in eadem ecclesia integras praebendas habeant et aequales. 
Statuimus etiam et unanimiter consentimus, ut quousque dictae undecim ad integritatem 
redactae fuerint, ut dictum est, et restrictae, nullus ex nobis conferatseuconferre poterit alicui 
aliquid de dictarum portionibus praebendarum, sed de eisdem partibus vacantibus integrentur 

* Zal moeten gelezen worden „noningentesimum nonagesimum quartum"; de exceptor zal 
nonagesimum bij vergissing hebben overgeslagen; het jaartal zal dus moeten zijn 994, evenals 
staat in bericht C. *• Zie blz. 23. 
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praebendae undecim, sicut superius est expressum. Et quoniam illae praebendae et integratae 
sex libras Lovanienses annui redditus, ut dicitur, non excedant et ex tam modica praebenda 
non possit unus canonicus residens sustentari, statuimus ut illae undecim praebendae, post-
quam fuerint integratae, restringantur ad novem, ita quod cum duae primae integrae 
praebendae vacaverint nemini conferantur, sed fructus earum in augmentationem aliarum 
novem praebendarum prudenter et provide conferantur. Cum autem ad nonarium numerum 
dictorum canonicorum numerus fuerit revocatus, tune primam praebendam integram in 
ecclesia Bekensi vacantem ego, Dux Lottaringiae et Brabantiae, unae personae conferam earn 
solus; et cum secunda praebenda Integra vacaverit, ego, Theodoricus dominus de Herlaer, 
similiter unae personae conferam eam solus; et cum tertia praebenda Integra vacaverit, ego, 
Ancelmus praepositus Eijckensis, similiter unae personae conferam eam solus. Et cum quarta 
Integra vacaverit, ego. Dux, reincipiam et sic semper in perpetuum de nobis aliis et nostris 
successoribus successive. Et praedicti canonici Bekenses illam personam unicam et non plures 
tenebuntur recipere ad unam vacantem integram praebendam de praedictis novem in canoni-
cum et in fratrem, quem quilibet ex nobis vel haeredibus nostris solus, servato ordine prae-
notato, eisdem canonicis per se vel per litteras suas patentes vel per certum nuntium duxerit 
praesentandum. Cum autem dictae praebendae ad novem fuerint redactae et novem personis 
assignatae, ex tune tres antiquiores in ecclesia tempore, non aetate, ad proximos ordines se 
faciant in praesbiteros ordinari, alioquin fructus praebendarum suarum a Capitulo teneantur 
et habeantur, quousq ue fuerint in praesbiteros ordinati. Et alii tres canonici, post illos similiter 
antiquiores tempore et non aetate, sub poena praedicta se faciant ad proximos ordines sub-
sequentes in diaconos promoveri. Et similiter alii tres ultimi, si aetatem habuerint vel quamcito 
habuerint, promoveri ad subdiaconatus ordinem compellantur per poenam superius memo-
ratum. Et cedente vel decedente uno de tribus sacris ordinibus supradictis, ille ex nobis, ad 
quem solum ipsius praebendae collatio pertinebit, poterit eam conferre clerico in quocunque 
ordine constituto, dummodo tonsuram habeat clericalem. Et quia ad hoc praedictae prae
bendae fuerunt a nostris praedecessoribus institutae, ut in praedicta ecclesia Deo digne et 
laudabiliter serviatur, statuimus ut postquam ad novem fuerint dictae praebendae redactae, 
omnes canonici personaliter* in ecclesia Bekensi residentiam facere teneantur, alioqui viginti 
solides tantum habeat foraneus de praebenda et totum residuum in augmentationem aliarum 
praebendarum canonicorum residentium convertatur, nisi forte, facta prima residentia per 
annum integrum et licentiam a Capitulo Bekensi habita et petita, aliquis canonicus, qui 
docibilis videatur, sese transtulerit ad scholas ad locum, in quo sollicitudo vigeat studiorum, 
et tune omnes fructus praebendae suae integre habeat, exceptis dumtaxat distributionibus, 
solis presentibus en servitio ecclesiae personaliter existentibus assignatis, si forte eas contigerit 
aliquando assignari. 

In cujus rei memoriam et testimonium presentes litteras sigillis nostris ad instantiam vene-
rabilis viri Jacobi de Trecis, Leodiensis ecclesiae archidiaconi, fecimus sigillari et venerabilis 
pater Robertus, Dei gratia Leodiensis episcopus, ad petitionem nostram presens scriptum 
fecit sigillo suo sigillari et canonici Bekensis ecclesiae supradictaepresentibus litteris nobiscum 
et cum episcopo supradicto apposuerunt. Actum anno Domini millesimo ducentesimo qua-
dragesimo quinto feria tertia post Annuntiationem Dominicam. 

2. 1255 AUG. DE VERORDENINGEN VAN HENDRIK VAN GELDER, ELECT VAN LUIK** 

Henricus Dei gratia Leodiensis electus episcopus universis presentes literas inspecturis in 
Domino salutem. Universitati vestrae notum facimus, quod cum nos virum religiosum, fratrem 
Wilhelmum de Eijka Ordinis Predicatorum, ad ecclesiam de Beka destinassemus, visitationis 
officium ibidem vice nostra executurum, ipse inquisita diligenter super statu ecclesiae ejusdem 
a singulis ecclesiae ipsius canonicis veritate, invenit eamdem ecclesiam in pluribus deformatam. 
Et cum dicta visitatio ad nos relata fuisset, nos cupientes deformata ibidem reformare et dis-
torta ad rectitudinis lineam revocare, statuimus et precipimus firmiter, quod canonici jam 
dictae ecclesiae firmiter et inviolabiliter observent ordinationem factam per patronos ejusdem 

* Er staat principaliter, Zoes schreef presentialiler. ** Zie blz. 23. 
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ecclesiae, videlicet Henricum, Dei gratia ducem Lottaringiae et Brabantiae, Theodoricum 
dominum de Herlaer et Ancelmum praepositum Eijkensem, de consensu canonicorum ejusdem 
loei et felicis memoriae Roberti Dei gratia Leodïensis episcopi, nostri predecessoris, et a nobis 
postea confirmatam, ita quod si quis eam infregerit vel ei ausu temerario contravenire 
presumpserit, sive clericus fuerit sive laicus, excommunicationis sententia auctoritate nostra 
procellatur. 

Caeterum quia inventum est, quod antea olim dicta ecclesia decanum habuisset, nunc ipsa 
tanquam acephala decano careret et diu caruisset, nolentes tale collegium diutius manere sine 
capite, ordinamus et statuimus, quod dicti canonici decanum unum de suo collegio infra fes-
tum S. Joannis Baptistae, proxime venturum, canonice ellgant et nobis praesentent, confir-
mationis gratiam a nobis recepturum, assignantes eidem pro stipendio decimam de Hulsel, 
tam majorem quam minutam, quae olim a dictis patronis et a capitulo eodem fuisse dicitur 
ad decanatum eumdem assignata et a Daniele decano possessa, licet post mortem ejusdem 
Danielis dicti canonici eam sibi auctoritate propria attraxerint et usurparint; volentes et 
mandantes, quod quandocumque decanus electus fuerit, dictam decimam integraliter perci-
piat, donec sibi stipendium competens auctoritate nostra debeat assignari, et medio tempore 
decanus christianitatis de Beka, qui canonicus est ibidem, vices decani capituli* authoritate 
nostra gerat; committimus etiam eidem authoritate nostra regimen ipsius ecclesiae in spiritua-
libus et temporalibus quousque eidem ecclesiae de decano sit provisum. Praeterea ordinamus et 
statuimus, quod canonici supradictae ecclesiae, qui integras habent praebendas, si foranei 
fuerint, tantummodo viginti solidos recipiant de praebenda, nisi post factam unius anni resi-
dentiam de licentia sint in scholis, quemadmodum in ordinatione patronorum supradicta 
continetur; si vero dimidias praebendas habent et sunt foranei, tantum decem solidos recipiant 
et totum residuum, tam de integris praebendis quam de dimidiis foraneorum, cedat integra
liter ad distributiones quotidianas, inter presentes in Horis faciendas. Et quoniam praenotati 
canonici ecclesiae Beekensis unanimiter in hoc consenserunt, quemadmodum per litteras eorum 
patentes nobis constitit, quod omnes denarii eorum censuales et quod ultra jam dictam por-
tionem foraneorum remanserit, ad quotidianas distributiones convertatur, nos ex officio 
nostro statuimus et ordinamus, quod a festo S. Rcmigii proxime vcnturo cuilibet canonico 
presenti quotidie detur unus denarius Lovaniensis in Matutinis et unus in Missa et unus in 
Vesperis, et haec distributio debet fieri in Matutinis, quando 'Benedictus' et in Missa, quando 
Communio et in Vesperis, quando Magnificat decantantur. Et istae distributiones fieri debent 
de dictis denariis censualibus et de praebendis foraneorum, quemadmodum est supra dictum. 
Item ordinamus et statuimus, quod de caetero nullus canonicus dictae ecclesiae emancipetur 
e scholis vel stallum habeat extra formam scholarium vel vocem in capitulo vel integram 
praebendam - sed tantum dimidiam sive medietatem, si sua praebsnda dimidia est - nisi sit 
in subdiaconum ordinatus,et alia medietas praebendae suae ad distributiones antedictas con
vertatur. Ne vero eadem ecclesia debitis frustretur officiis, ordinamus et statuimus, quod qua-
tuor canonici antiquiores non aetate, sed introitu ecclesiae ipsius exnunc et in perpetuum sint 
sacerdotes et quatuor post eos diaconi et post illos alii tres subdiaconi, qui omnes suas in suo 
ordine successive faciant septimanas * *; si vero aliqui ex canonicis ad presens ad dictos ordines 
non sunt promoti, moneantur per decanum sive per eum qui vices decani gerit, quod quilibet 
ex eis ad ordinem, qui sibi competit, se facial in primis ordinibus promoveri, alioquin fructus 
praebendae suae auctoritate nostra a decano frustrantur, nee ei aliquatenus ministrentur sine 
nostro mandato speciali - nisi canonicum impedimentum praetenderit coram nobis, propter 
quod non valeat ordinari et nos, cognito tali impedimento et admisso, ipsum habeamus pro 
excusato - et tunc, eo praetermisso, alius cui competit, eo non obstante, promoveatur (ad 
ordinem) provideaturque diligenter, ut singulis diebus in Summa Missa diaconus et subdiaco-
nus legant evangelium et epistolam et assistant ad altare sacerdoti vestiti secundum temporis 
qualitatem. Ordinamus praeterea et statuimus, quod plebanus quotidie ante Primam missam 
suam decantet, non in majori altari, sed in alio aliquo collaterali, qua decantata canonici 
Primam decantent et post Primam intrent capitulum, si habent ad hoc locum aptum, quod si 
non habent, maneant in choro et unus (canonicus) scholaris legal lectionem de regula canonica 
et pronuntiet calendas et aetatem lunae et festum diei subsequentis et post haec sacerdos dicat 
collectam 'Isti et omnes Sancti Dei', qua finita idem scholaris dicat 'Tu autem Domine', post 

* Hs cantando. ** de htm aangewezen dienstweken. 
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hoc pronuntiet anniversarium, si quod est faciendum in die sequenti, et postea dicatur psalmus 
'Miserere mei Deus' cum 'Pater noster' et coUectis 'Deus indulgentiarum', 'Deus in cujus 
miseratione'; postea dicatur ter 'Deus in adjutorium' et ,Pater noster' et deinde versus 'Domine 
respice' et postea collecta 'Dirige', qua finita scholaris pronuntiet scriptos in tabula, qui nocte 
sequenti legere debent et cantare in Matutinis, quos scribere debet subdiaconus, cujus est 
septimana. Deinde si necesse fuerit, teneatur capitulum et corrigat decanus in eo canonicorum 
et clericorum excessus, si qui fuerint, de quibus infamia vel scandala sint exorta, et habeatur 
tractatus pacificus et modestus de negotiis ecclesiae, tam in spiritualibus quam in temporalibus. 
Postea cantetur Missa pro defunctis, nisi sit festum novem lectionum, vel in quo Te Deum et 
Gloria decantantur, dein Tertia et post Summa Missa ac postmodum Sexta; debent autem 
cantari Vigiliae* quotidie post Nonam, nisi sit festum novem lectionum, vel in quo Te Deum 
cantatur, quae (Vigiliae), si est anniversarium, sint novem lectionum, sin autem trium lectio
num novem tamen psalmorum, in Adventu vero Domini et in Quadragesima quotidie sint 
novem lectionum. Districte quoque precipimus, quod decanus compellat campanarium eccle
siae, quod tempestive et ordinate pulset ad omnes Horas et ita morose, quod canonici et clerici 
surgere possint commode et se preparare et de mansionibus suis, licet remotis, tempestive 
convenire et ad hoc compellatur campanarius per substractionem sui beneficii, si necesse fuerit. 
Adhuc arctius prohibemus, ne aliquis canonicus sive clericus chori intret ecclesiam aliquo 
tempore, sive chorum, sine superpellicio vel cappa chori; cappa tamen a Paschate usque ad 
festum S. Remigii non feratur; nee aliquis habeat capucium super superpellicium in ecclesia 
vel in chore, sed bonetum vel capellum. Si quis vero praedicta non servaverit, poenam unius 
denarii toties incurrat, quoties transgressor fuerit comprobatus. Item precipimus, quod tam 
canonici quam alii clerici chorales** dictae ecclesiae tonsuram congruam et coronas amplas ac 
vestes competentes et decentes deferant, alioquin decanus eos ejiciat de choro vel cessari 
faciat, quandiu sunt in choro. Ceterum monemus omnes canonlcos et clericos dictae ecclesiae, 
quod ita honeste in vita sua et in conversatione et in divino obsequio se habeant, quod per eos 
candorecclesiasticapuntatis non denigretur et nos non oporteat contra eosexercerecondignae 
gladium ultionis.Volumus quoque et mandamus haec presentia nostra statuta inviolabiliter 
observari, districte precipientes decano supradictae ecclesiae, quicunque pro tempore fuerit, 
quod ea faciat f irmiter observari, dantes ei potestatem contradictores et rebelles auctoritate 
nostra compescendi et poena debita puniendi. 

Et ut f irmius observentur, ea memoratis canonicis contulimus sigilli nostri munimine ro-
borata, mandantes eisdem sub pena suspensionis, quod eorum transcriptum sigillo ecclesiae 
suae sigillatum, nobis conferant et transmittant. Datum anno Domini millesimo ducentesimo 
quinquagesimo quinto mense Augusto. 

3 . 1 2 7 0 JUNI. HET KAPITTEL MAAKT DE VERORDENINGEN VAN RENIER, SCHOLASTER VAN 

TONGEREN, BEKEND*** 

Extractum ex rcgistro quodam capituli Bekensis. 
Universis presentes Uteras inspecturis Capitulum et Canonici ecclessiae Bekensis in vero 

salutari salutem. Noverit universitas vestra, quod cum venerabilis vir, magister R.,scolasticus 
Tungrensis, Reverend! patris Domini Henrici, Dei gratia Leodiensis episcopi, in spiritualibus 
provisor, auctoritate predicti Domini nostri Leodiensis episcopi, qua fungebatur in hac parte, 
et ex officio sibi injuncto, viros discretos G., decanum ecclesiae de Roede Sanctae Odae, magi-
strum G., plebanum de Buscoducis, et G., investitum de Essche, destinasset ad ecclesiam nostram 
de Beke officium visitationis vice Domini predicti Leodiensis episcopi impensuros, ipsi dili-
genter inquisita super statu ipsius ecclesiae nostrae et personarum a singulis nostrae ecclesiae 
canonicis veritate, invenerunt eamdem ecclesiam nostram tam in spiritualibus quam in tem
poralibus plurünum deformatam; et cum predictam visitationem sive inquisitionem ad ipsum 
magistrum R. sub sigillis suis interclusam remisissent, ipse ea aperta et intellecta, cupiens 

* In middeleeuwse stukken betekent het woord „Vigiliae" meestal, gelijk ook hier, de 
Metten van het Doden-officie. ** de koralen voor de acolietendienst en de koorzang. *** Zie 
blz.24. 
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distorta dirigere et deformata ibidem in statum debitum reformare, statuit et districte precepit, 
quod antiqua ordinatio, facta ab lUustri duce Brabantiae, domino de Herlaer et preposito 
Eijkensi et confirmata a venerabili patre Domino Roberto, quondam Leodiensi episcopo, ac 
postmodum a predicto domino H(enrico), Dei gratia nunc Leodiensi episcopo, inviolabiliter 
observetur et quicumque earn non observaverit vel ei contraierit ipso facto sit suspensus, in 
qua suspensione, si per octo dies perduraverit, sit excommunicatus, in qua excommunicatione 
si per quindenam perstiterit, ipso facto suo beneficio sit privatus etc. *. 

[Item ordinavit idem mag. R., quod a festo B. Joannis proximo inantea * * foranei, habentes 
prebendas integras, non recipiant annuatim nisi viginti solidos Lovanienses, et habentes dimi-
dias prebendas non recipiant annuatim nisi decern solidos Lovanienses. Si quis vero amplius 
receperit, tam ipse recipiens quam ille, qui ei amplius ministraverit, ipso facto ab officio et be
neficio sint suspensi. Residuum vero fructuum prebendarum dictorum foraneorum ad distri-
butiones cotidianas convertentur; illos vero, qui sunt in scholis de licentia, foraneos non repu-
tavit, dum tamen constiterit, quod sint in scholis, ubi solemne studium habetur, nee aliquid 
recipiatur donec ad scholas sint profecti et quam diu perstiterint in scholis. Item ordinavit, 
quod a proximo festo B. Remigii inantea distributiones f iant in Horis, sicut Dominus Leo-
diensis episcopus predictus ibidem ordinavit, videlicet quod in Matutinis, quando 'Benedictus', 
unus denarius Lovaniensis distribuatur cuilibet presenti canonico et in Missa unus, quando 
Communio, in Vesperis unus, quando 'Magnificat' decantatur; qui denarii recipientur de 
denariis censualibus et de praebendis fornaneorum et de decima minuta. Et ipse (mag. R.) de 
consensu omnium nostrum constituit et deputavit Godefridum senem et Paradanum (Para-
daens) sacerdotem, concanonicos nostros, collectores dictorum reddituum et distributores. 
Voluit etiam quod omnes denarii censuales provenientes a festo B. Joannis Baptistae proximo 
inantea et fructus decimae supradictae reserventur a predictis ad faciendas distributiones ante-
dictas. Item ordinavit quod a dicto festo B. Joannis nuUi administretur Integra prebenda, 
nisi sit subdiaconus; praedictum autem Godefridum excepit et sub dissimulatione 
transivit, eo quod sit utilis ecclesiae et officio supradicto. Item ordinavit quod de cetero, quam-
diu fuerint undecim praebendae vel plures, quator sacerdotes successive faciant suas septi-
manas. Prohibuit etiam districte, ne de cetero de communi detur aliquid alicui pro Majore 
Missa, sed dicti sacerdotes-canonici faciant septimanas, ut est dictum. Item alii tres septi-
manas diaconi, alii tres septimanas subdiaconi, ita quod cotidie ministrent diaconus et sub
diaconus ad altare. Et quicunque canonicus, cujus est septimana, sive sacerdotis sive diaconi 
sive subdiaconi, dimiserit Missam, Evangelium vel Epistolam in errore, nihil rccipiat de distri-
butionibus illius diei et nihilominus de prebenda tantum aliis detur, qui supplent defectum 
suum; si vero fuerit foraneus, nihilominus fiat septimana de prebenda sua, ne ecclesia debitis 
officiis defraudetur. Item ordinavit, quod sicut Dominus episcopus supradictus ordinaverat, 
nlebanus se tempestive expediat de Missa sua, quam ad majus altare non decantet, sed ad 
coUaterale, et postea Prima decantetur, prout in dicta ordinatione Domini episcopi continetur. 
Similiter de Missa pro defunctis et Vigiliis observetur, prout ab eodem Dom. episcopo fuit 
ordinatum. Similiter observetur de campanario, quod in ordinatione predicti episcopi contine
tur. Item districte praecepit sub poena suspensionis, ut de cetero nullus sine superpellicio 
vel cappa chorali intret ecclesiam vel chorum; nee aliquis capucium ferat - super superpelli-
cium vel manucatum superpellicium * * * - super caput, sed bonetis utamur seu aliis pileis compe-
tentibus. Item statuit, quod in omnibus festis novem lectionum chorus servetur cum cappa et 
quia invenit, quod ibi est defectus capparum, de consensu nostro communi ordinavit et statuit, 
quod postquam praebendae ad novem fuerint redactae, quicunque de novo recipitur in cano-
nicum, nihil recipiet de praebenda, sed de primis fructibus praebendae recipiantur quadraginta 
soUdi Lovanienses ad emendam cappam purpuream et quando sufficientes cappae fuerint, alia 
ornamenta altaris, casulae, dalmaticae, tunicae et alia de illis comparentur. Item quia post
quam cassata fuerit electio decani ecclesiae nostrae, nos ad aliam electionem non processimus, 
ila quod tantum temporis effluxit ex quo decanatus vacavit, quod provisio de decano ad Dom. 
episcopum praedictum est devoluta, ipse ipsam provisionem Dom. eidem episcopo reservans, 
voluntatem ipsius episcopi super hoc dixit consulendam. Verum quia parvi vel nuUi fuerint 
redditus assignati ad decanatum, ordinavit et statuit, quod quam cito aliqua de illis duabus 

* Wat nu volgt en tussen haakjes is geplaatst, werd door de notaris overgeslagen, maar is door 
ons aan een ander stuk ontleend. ** Inantea= van nu af aan. *** Een superplie met mouwen. 
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praebendis, quae ad augmentationem aliarum sunt deputatae, vacaverit, medietas illius assig-
netur et cedat ad decanatum, ita quod extunc inantea in perpetuum dimidia praebenda per-
tineat ad decanatum. Assignavit etiam ad eundem decanatum decimas novalium, nunc exis-
tentes et in posterum proventuras, et decimam de Hulsel, tam majorem quam minutam. Pro-
hibuit etiam districtius, ne aliquis de cetero tabernas ingrediatur vel ludat cum taxillis, vel in 
tabernis, vel alibi; transgressores, si sacerdotes sint, ipso facto sint suspensi, si vero alii clerici, 
sint excommunicati. Item ordinavit, quod nos, canonici, compellamus per subtractionem 
beneficii, si necesse fuerit, illum qui habet vel habebit altare, ad quod decanus bonae memo
riae assignavit annos redditus octo modios siliginis, quod illi deserviat, ut tenetur; ipse enim 
auctoritate Dom. Leodiensis episcopi, qua fungebatur, praedictam donationem conflrmavit. 
Item quia invenit, quod defectus luminarium et librorum est et fuit in ecclesia nostra, ordi
navit et statuit, quod praedicti defectus emendentur sive per eleemosinas, sive alio modo, ita 
quod competentes libri et luminaria habeantur. Item precepit omnibus nobis, ut tonsuram 
habeamus competentem et coronas amplas et habitum ac indumenta decentia et in conver-
satione et vita tales nos habeamus, quod nulla mala infamia de nobis audiatur, nee per nos 
denigretur candor ecclesiasticae pietatis] 

Hec autem omnia prenotata precepit a nobis districte et inviolabiliter observari, afflrmans 
certissime, quod si inventi - quod absit - fuerimus transgressores, canonicam nuUatenus 
effugiemus ultionem. 

Voluit quoque et mandavit, quod predicta statuta habeamus penes nos sub sigillo suo et ea 
sepius coram singulis canonicis nostris legi faciamus, ne quis per eorum ignorantiara se valeat 
excusare, et eorum transcriptum sub sigillos ecclesiae nostrae ipsi tradamus sigillatum. 

Nihilominus ordinationes et statuta, quas et quae Venerabilis episcopus sepedictustempore, 
quo fuit electus, in eadem ecclesia nostra fecerat et statuerat super visitatione de mandato ejus 
et auctoritate per virum religiosum, fratrem Wilhelmum de Eijka, ordinis Predicatorum, in 
ecclesia nostra, sancta habeamus et diligenter observemus et earum transcriptum eidem 
Dom. episcopo sub ecclesiae nostrae sigillo remittamus. 

Dedit autem dudum potestatem decano ecclesiae nostrae, quicunque pro tempore fuerit, 
quod omnia et singula premissa f ideliter exequatur et faciat observari, rebelles compescendo 
et transgressores pena debita puniendo, ne Dom. episcopus sepedictus et ipse magister R., 
ejusdem episcopi vices gerens, ab ipso decano culpam requirere debeat et penam. 

Et nos testimonium receptionis premissorum, presens scriptum, dicto magistro R. provisori 
sigillo ecclesiae nostrae misimus sigillatum. Datum anno Domini millesimo ducentesimo 
septuagesimo, mensa Junio. 

Concordat presens extractum cum registro praetacto quoad clausulas extractas 
Quod attestor 

Hog. Kelders. 

4 . 1 3 1 0 FEBR. 19 . DE VERORDENINGEN VAN DE KERKPATROONS HERTOG JAN II, GERARDUS 

HEER VAN HERLAER EN ARNOLDUS VAN AWANS, PROOST VAN MAASEIK * 

Universis presentes litteras inspecturis Joannes Dei gratia Lottaringiae, Brabantiae et Lim-
burgiae dux, Gerardus miles, dominus de Herlaer, et magister Amoldus de Awans, praepositus 
ecclesiae Eijkensis, patroni pro indiviso ecclesiae Bekensis, Leodiensis dyocesis, salutem in 
Domino sempiternam. 

Si ex eo causa turbationis exoritur'', quod virgulti amenitas ortulani desidia negligatur, non 
immerito mentis amaritudine pungimur, imo amarius angimur, si sacrae devotionis plantatio 
ecclesiae de Beke praedictae, a nostris particulariter non exempta sudoribus'', eatenus qua 
nostrae imbecillitati est credita, misteriorum cultura minuitur, nee ad statum adduci'̂  dis-
criminis prohibetur''. 

Sane honorabilium virorum decani et capituü ecclesiae Bekensis praedictae relatum^ ad 

* Zie blz. 24, 25. a. Hs. exigitur. b. zorgen c. Hs. deduct, d. letterlijk vertaald: en indien niet 
belet wordt, dat zij (de kerk van Beek) in staat van groot gevaar wordt gebracht, e. relaas. 
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nostrum nuper pervenit auditum, quod licet olim proventus praebendales cujuslibet canonic! 
Bekensis v!x possent ad sex libras parvorum Lovaniensium existimar! et ex tarn modico stipen-
d!o non posset unus canonicus commode sustentari, ordinatum extitit a nostris predecessori-
bus, videlicet per lUustrem ducem Henricum, Dei gratia Lotaringiae et Brabantiae ducem, 
Theodoricum dominum de Herlaer et Ancelmum praepositum Eijkensem, quod canordcus 
foraneus viginti solidos Lovanienses parvae monetae reciperet de praebenda et totum resi
duum cederet(ur) presentibus propter prebendarum tenuitatem, ut eo possent commodius 
sustentari. Verum cum nunc, prout ex insinuatione predictorum decani et capituli nobis con
stat, prebenda uniuscujusque canonici residentis, etiam si omnes residentiam facerent perso-
nalem, ex industria et procuratione provida mamburnorum ipsius ecclesiae large possit ad 
triginta libras Turonensium aestimari, et quia ad hoc dictae prebendae a nostris predecesso-
ribus institutae fuerint, ut in praedicta ecclesia Deo digne et devote et laudabiliter serviatur, 
nolentes ipsam ecclesiam debito ministrorum numero defraudari, ordinamus et statuimus, 
decani et capituli predictorum super hoc benevolo interveniente consensu, quod in vigilia 
B. Joannis Babtistae proxime ventura in prebenda illius, qui ad residentiam se non obtulerit, 
decanus et capitulum vicarium constituant in ordine, qui absent! competit, si commode 
possit haberi, vel alium admittant, prout ad officium et administrationem ecclesiae invenerint 
aptiorem, super quo ipsorum conscientiam intendimus onerare. 

De canonici absentis porcione, etiam si !n schol is sit, et stipendio vicariideconsiliis decani 
et capituli predictorum taliter duximus ordinandum: proventus enim et redditus capituli 
Bekensis, super quibus prebendae suae sunt fundatae, consistunt in quinque decimis, videlicet in 
villis de Loemele, de Casterle, de Beke, de West- Tilborch et de Goerle, quas ad f irmam dabunt 
seu trecensum * decanus cum capitulo fideliter annis singulis, exigente hoc temporis qualitate; 
quo facto decanus et capitulum aestimabunt omnia onera, quae pro anno currente tunc 
incumbent solvenda a capitulo, videlicet visitationes Dom. episcopi, si visitare voluerit, 
visitationes archidiaconi, cathedraticum, obsonium**, luminaria ecclesiae et alias exactiones 
quascunque, quae ecclesiae et capitulo incumbent solvendae, quibus deductis totum residuum 
in novem partes dividetur aequales et de parte foranei pro vicario deducentur quatuor modii 
siliginis mensurae de Loemele, et quatuor modii siliginis mensurae de West-Tilborch, et 
viginti solidi monetae usualis et residuum ,seu id quod excreverit de dicta nona parte, totum 
foraneo deputamus. Praeterea cum unusquisque canonicus habeat certos suos mansionarios, 
qui sibi in duobus modiis et dimidio ordei cum suis attinentiis tenentur, dictum ordeum cum 
suis attinentiis foraneus recipiet a suis mansionariis; et habebit insuper suam partem de Domo 
Antiqua, (quae) in novem partes aequales divisa est et cuilibet canonico sua pars terrae parti-
culariter deputatur et id quod de dicta parte derivare poterit canonicus, sive presens sive 
absens fuerit, poterit suis usibus applicare; et hoc statuimus quemadmodum a nostris pre-
decessoribus extitit institutum. Totum vero residuum proventuum Bekensis ecclesiae, in 
quibuscumque consistat, sive in censibus, sive in minutis decimis, in usum canonicorum resi-
dentium pro illo anno convertetur. 

Item statuimus, quemadmodum a nostris predecessoribus extitit institutum, quod cum 
novem sint canonici in ecclesia Bekensi, tres antiquiores in ecclesia, tempore non aetate, sint 
sacerdotes, tres postmodum antiquiores, tempore non aetate, sint diaconi et tres juniores 
subdiaconi, qui in suo ordine singuli suasfaciant septimanas et vicarius vicem*** Domini, 
cujus vicarius est descriptus, suppleat, si in eo ordine possit haberi. Item ad relevamen anti-
quiorum in sacerdotio constitutorum volumus, ut si quis foraneus fuerit, in loco illius vicarius-
sacerdos instituatur, qui Summam Missam celebret. Et sacerdotes - canonici cum diacono 
et subdiacono investiti ad altare secundum temporis qualitatem, suas faciant septimanas. 
Item canonici, qui residentes esse voluerint, in die B. Servatii, vel ante, ad residentiam se 
offerant, alioquin pro anno sequente poterunt et debebunt pro foraneis reputari. 

Item ne canonicis residentibus occasio detur nimium evagandi, statuimus quod pro expe-
ditione suorum negotiorum quilibet canonicus residens per duos menses abesse poterit, 

* ad firmam dare seu trecensum — verpachten of vercijnzen. ** het cathedraticum en obso
nium waren belastingen, welke de kerken om de vier jaren hadden te betalen aan de bisschop, 
het cathedraticum tot erkenning van zijn gezag en als hulde aan de bisschoppelijke zetel {cathe
dra), het obsonium in plaats van de kost, die zij de bisschop zouden moeten geven, wanneer 
hij op kerkvisitatie zou zijn gekomen. *** Hs. sui. 
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recessus sui die minime computato. Si quis vero ultra dictum terminum absens fuerit, pro 
foraneo penitus reputetur et fructus illius asportati capitulo refundantur et in usus ecclesiae 
seu annuos redditus prudenter et provide convertantur. Item statuimus, quod in quatuor mag-
nis solemnitatibus canonici sint presentes, nisi ex legitima causa eorum absentia a decano et 
capitulo equanimiter supportetur. 

Item decano, qui fuerit pro tempore, redditus et proventus, ab olim deputatos a nostris 
predecessoribus, deputamus quos levaverunt decani, qui fuerint pro tempore, usque in diem 
presentem, videlicet decimam de Hulsele, tarn majorem quam minutam, decimam in Enschot, 
quae dicitur Sonderloch*, duos modios ordei in Horenpole et decimas novales, in villa Bekensi 
nunc existentes et imposterum emersuras. 

Plebanus vero a capitulo archidiacono est presentandus, cum plebanatus vacaverit, et suam 
Missam in altari B. Nicolai, sito in medio ecclesiae, sibi ad hoc deputato, ante Primam decantet, 
ne vocum dissonantia auditoribus confusionem pariat et discrimen. Cujus quidem plebani 
proventus sunt oblationes totius parochiae, exceptis quibusdam diebus, in quibus capitulum 
oblationes recipere consuevit, videlicet in Purificatione Virginis gloriosae et in Nativitate 
Domini in duabus primis Missis, prout est hactenus observatum. Recipiat etiam plebanus 
decimam de quatuor mansionibus sive hovis, prout sui predecessores usque in diem presentem 
recipere consueverunt, videlicet de hova Domus Antiquae, de hova quondam Stephani de 
Berchem, de hova de Velthoven et de hova de Warden et haec ipsi sunt pro suo stipendio 
deputata, prout ea sui antecessores hactenus recipere consueverunt. Ad relevamen vero ipsius 
plebani capitulum Bekense omnia jura antiqua episcopalia et archidiaconalia, videlicet cathe-
draticum, obsonium, visitationes, procurationes episcopi et archidiaconi, solvet sicut in hodier-
num diem est perductum. 

Matricularius vero, a capitulo instituendus, pulset horis debitis morose, ita quod canonici 
et vicarii, licet mansiones eorum distent ab ecclesia, commode venire possint. Volumus tamen, 
ut plebano serviat ut suo domino, in his quae ad regimen ecclesiae et matricularii officium 
pertinent, fideliter et devote, proviso tamen quod capitulum debitis matricularii officiis absen-
tiae suae tempore non fraudetur. Tenetur enim dictus matricularius Matutinis et singulis 
Horis interesse et primam lectionem in Matutinis legere, cum tres lectiones habentur, cum 
vero novem lectiones fuerint, quartam legat, sicut hoc ab olim est consuetum, et ad hoc facien
dum matricularius per decanum per subtractionem sui beneficii compellatur. 

Praeterea cum dictum capitulum in ornamentis et libris patiatur defectum, ut intelleximus, 
volumus et in hoc consentimus, quod post mortem vel cessionem alicujus canonici, deducto 
anno gratiae ipsius defuncti, qui incipiet in festo B. Joannis Babtistae post ipsius canonici 
mortem et finiet anno revoluto, et tunc ecclesia annum suum incipiet et fructus integre per 
annum percipiet, prout in ecclesiis de Rode et de Oirschot nostri ducis Brabantiae a nobis et 
nostris predecessoribus gratiose est indultum, vicarii tamen, portantis pondus diei et aestus, 
congrua utrobique portione deducta. 

Item statuimus, quod canonicus aliquis non emancipetur, nee vocem in capitulo habeat, 
nee stallum in choro, nisi in subdiaconum sit promotus, nee prebendem integram accipiat 
nisi fecerit prius unius anni residentiam; sed medietatem hujus recipiat, si foraneus sit nee 
residentiam fecerit, quod perciperet si residentiam perfecisset, prout hoc in ordinatione anti
qua praedecessorum nostrorum clarius continetur. 

Item statuimus, ut si canonicus defuncto succedens, durante anno gratiae defuncti et ecclesiae 
pro quotidianis distributionibus deservire voluerit, liber sibi hoc faciendi aditus concedatur. 

Praeterea statuimus et f irmiter volumus, quod ordinatio antiqua praedecessorum nostrorum, 
nisi solum in his, in quibus haec presens nostra ordinatio in divini cultus augmentumipsam 
antiquam ordinationem lucidat et declarat, firmiter et inviolabiliter observetur. Supplicamus 
insuper Rev. in Christo patri Dom. Theodorico* * Dei gratia Leodiensi episcopo, ut banc 
nostram ordinationem approbare et ratificare dignetur suae confirmationis applausu***. 

In cujus ordinationis testimonium sigilla nostra presentibus duximus apponi. Datum 
anno a Nativitate Domini millesimo CCC nono, feria quinta ante festum B. Petri ad 
Cathedram. 

* Een 18-eeuwse vertaling van de verordeningen (gem. arch. Hilvarenbeek) heeft „Sonderlose 
thiend". ** Moet zijn Theobaldo. *** „De qua non constat", noteerde Zoes hierbij. 
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5. 1510 DEC. 2 . DE VERORDENINGEN VAN DEKEN EN KAPITTEL TOT WEGNEMING VAN 

SOMMIGE TWIJFELS AANGAANDE ZEKERE INKOMSTEN DER KANUNNIKEN* 

Decanus et Capitulum ecclesiae collegiatae Divi Petri Beekensis Leodiensis dioecesis 
omnibus et singulis confratribus suis canonicis praetactae ecclesiae presentibus et futuriset 
universis, quos infrascriptum tangit negotium salutem. 

Quoniam cedentibus aut decedentibus quibusdam ex confratribus nostris canonicis prae
tactae ecclesiae, et praecipue residentibus, dubietas saepe exoritur tam super fructibus, in 
quibus dicti decedentes participare debent, quam etiam super quantitate et quota eorumdem 
pro anno mortis et similiter pro anno gratiae, volentes igitur omnino ambiguitatem, quae super 
praemissis quomodolibet oriri posset, lucida declaratione praevenire ac jus suum unicuique 
illaesum servare, ad tollendam omnem super praemissis difficultatem et scrupulum, suadente 
aequitate et justitia, capitulo ad hoc indicto capitulariter congregato, matura super singulis 
infrascriptis punctis et articulis deliberatione et conferentia praehabita, ordinamus aut potius 
declaramus perpetuis futuris temporibus inviolabiliter observanda, consuetudine in contrarium 
quacunque non obstante: 

Quod deinceps dum aliquem de canonicis et confratribus nostris absentibus et non residen
tibus ab hoc saeculo decedere continget, talis pro anno illo,in quo moritur et etiam pro anno 
sequente, qui dicitur annus gratiae, habebit omnes et singulos fructus suos, videlicet grossum 
ipsius praebendae cum fructibus parvae praebendae, sicut alii absentes pro tune habent et 
habere consueverunt. Quod si canonicus decedens residens fuerit, talis pro anno illo, in quo 
moritur, participabit in grosso praebendae, videlicet decimis bladis**, sicut alii canonici ad-
huc superstites, etiam(si) in principio ejusdem anni decesserit; percipiet etiam tam pro anno 
mortis quam anno gratiae fructus parvae praebendae sicut caeteri, prout de absentibus supe-
rius est expressum. Item de censibus, qui solvuntur et dividuntur inter residentes altera beati 
Servatii, declaramus quod canonicus residens pro anno mortis suae ex praedictis censibus 
imprimis habebit et recipiet ea, quae ante mortem suam lucratusesttaminplumbis*** quam 
in cedulis anniversariorum sicut ceteri; et de residuo sive supercrescentia de dictis censibus, 
quod inter residentes aequaliter consuevit dividi, habebit partem seu quotam suam pro rata 
temporis, quo vixit de illo anno; similiter de bladis distributionum seu anniversariorum, quod 
inter residentes aequaliter per cedulas dividi consueverat, habebit quotam sive partem suam 
pro rata et quantitate temporis, quo vixit de illo anno currente. Item de LX lopinis, mediatim 
siliginis et ordei debiti capitulo nostro, in Ghestel canonicus pro anno mortis suae habebit 
partem et quotam suam, si adhuc vixit et celebrationi anniversarü interfuerit, pro quo relicti 
sunt et non alias. 

Item quia decimae minutae et agnorum, similiter cimbolum sive ra(nt)soen, non cedunt pro 
anno, in quo solvuntur, et inter dominos dividuntur, sed cedunt anno praecedenti et illius anni 
praecedentis sunt veri fructus, ideo canonicus de novo ad residentiam veniens non participabit 
pro primo suae residentiae anno in eisdem, nisi forte contingeret in fine anni illius agnellos 
decimari et pecunias inde provenientes dividi inter residentes ante festum B. Joannis Babtistae, 
quia tunc participaret sicut caeteri residentes, sicut etiam ab antiquo in ecclesia nostra prae-
scripta fuit et est inviolabiliter observatum. Idemque etiam observatum est et deinceps obser-
vabitur de decima de Gansoeyen, quia pro majori parte consistit in his rebus, quae decimabiles 
sunt et decimantur ante festum B. Joannis Babtistae, quamvis solutio differatur, prout de 
decimis minutis hactenus fuit observatum. 

Census vero de Waelwijck, Doeveren, Gansoyen et de locis praedictis vicinis sunt fructus 
anni in quo cedunt et ideo in illis participat novus residens pro primo residentiae suae anno. 
Et quia, ut praescriptum est, decimae minutae et agnorum cimbolum et decima de Gansoyen 
sunt fructus anni praecedentis et non dantur canonico in primo anno suae residentiae, ideo 
declaramus, si contingat aliquem de confratribus nostris residentibus circa finem anni prae-
bendam suam resignare, aut forte residentiam dimittere et se ad alium locum transferre, talis 
nihilominus in primo anno sequent! quo non erit residens, habebit partem et quotam suam 

* zie blz. 26. ** Bladum = graan. *** loden penningen, welke uitgereikt werden na het 
bijwonen van het Officie en later tegen gangbare munt konden ingewisseld worden. 
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in praedictis aequaliter cum aliis, prout etiam hactenus est observatum. Canonicus vero resi-
dens pro anno, in quo moritur, habebit in praedictis decimis minutis de Gansoyen et agnorum 
et similiter in cimbolo quotam seu partem aequalem cum aliis residentibus; in anno vero 
sequenti, qui dicitur annus gratiae, canonicus residens in grosso praebendae et parva praebenda 
habebit sicut absentes pro illo anno, salvo quod in decimis minutis, agnorum Gansoyen et in 
cimbolo habebit partem sive quotam suam pro rata temporis, quo vixit anno praecedenti, et 
non alias, habendo in praedictis semper respectum, quod pecunia et minuta et aliis praedictis 
proveniens dividi consuevit regulariter post festum B. Joannis Baptistae; quod si forte agni 
decimentur et pecunia dividatur ante festum B. Joannis Baptistae, tunc sunt fructus illius anni, 
in quo dividuntur, et tunc de eis est observandum quod supra de censibus et bladis distri-
butionum latius est expressum. 

Item volumus quod cum omnibus istis praedictis, sicut et in aliis omnibus, residentibus annus 
semper incipiat in vigilia B. Joannis Baptistae, prout in ordinationibus patronorum ecclesiae 
nostrae et antiquis ejusdem ecclesiae statutis latius est expressum. 

Et ne alicui perpetuis futuris temporibus detur occasio quovis modo haesitandi super per-
ceptione praedictorum fructuum, aut plus vel minus justa occasione praedictorum fructuum 
exigendi, praesentem nostram declarationem, in summa aequitate fundatam, quam ab 
omnibus confratribus nostris presentibus et futuris volumus perpetuo inviolabiliter observari, 
de communi et unanimi omnium confratrum nostrorum assensu in loco nostro capitulari 
publican ac per notarium nostrum ac scribam, ad perpetuam rei memoriam libro conclusi-
onum et actorum capituli nostri insertam, signoque munito ejusdem notarii nostri signari 
fecimus anno Domini 1510 mensis Decembris die secunda. 

6. 1527 JULI 29 . DE VERORDENINGEN VAN DE KERKVISITATORS NICOLAAS COPPIN DE 

MONTIBUS, PROFESSOR TE LEUVEN, EN GUILIELMUS V. GAELEN, KAPITTELDEKEN TE BREDA* 

Copia copiae 

Nos Nicolaus Coppijn de Montibus, professor ac beati Petri Lovaniensis, Leodiensis dio-
cesis, r.ecnon Guilielmus Gaellen, licentiatus Sacre Pagine et Domine Virginis Bredensis 
ejusdem diocesis ecclesiarum collegiatarum decani, visitatores omnium et singularum eccle-
siarum secundariarum sub ditione Cesareae Majestatis, infra dictam Leodiensem diocesim 
ccnsistentium, legitime electi et assumpti, Venerabilibus honorabilibusque viris et dominis 
Decano, Canonicis et Capellanis ecclesiae coUegiatae beati Petri de Hilvarenbeke dictarum 
ditionis et diocesis ceterisque omnibus et singulis has nostras litteras visuris, lecturis et audi-
turis salutem in Domino et infrascriptorum agnoscere veritatem. 

Noveritis quod visitatione per nos, assistente nobis venerabili viro Dom. et magistro 
Ruwardo Tapper de Enchusa, artium et theologiae professore, canonico dictae ecclesiae 
beati Petri Lovaniensis, tam in capite quam in membris singulis praetactae ecclesiae beati 
Petri de Hilvarenbeek, debite, legitime ac cum maturitate peracta, excessibusque correctis, 
sacramentalibus et ornamentis etiam visitatis, tandem ad laudem et honorem Dei omnipotentis 
ac divini cultus augmentum, animarum salutem, necnon concordiam et tranquillitatem inter 
decanum, canonicos et capellanos predictos perpetuis futuris temporibus servandum decre-
vimus, declaravimus, statuimus et ordinavimus, prout decernimus, declaramus, statuimus et 
ordinamur per presentes, quod omnes et singuli capellani dictae ecclesiae de Hilvarenbeke 
infra hinc et unum mensem proxime, sub juramento prestito, omnes et singulas literas 
beneficiorum suorum ac eadem concementia deponant in et ad arcam quandam commu-
nem, reponendam in templo ibidem, unde tres erunt claves diversae, quarum una erit sub 
manibus decani et capituli, ceterae vero duae erunt sub manibus capellanorum, salvo quod 
hinc inde tam domini eisdem capellanis quam capellani prefatis dominis loco et tempore 
congruis, oportunis ac necessariis et literas principales, cautione sufficienti data, et earumdem 
copias amicabiliter communicare debebunt. Insuper ne in his error contingat vel literarum 
pretactarum perditio, quod dicti capellani autenticum fieri procurabunt inventarium omnium 
et singularum literarum pretactarum, reponendum unacum eisdem Uteris in area prescripta. 
* Zie biz. 26. 
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Item quod preter hec ad finem, ne fructus suorum beneficiorum vel lapsu temporis vel alias 
incogniti fiant aut deperdantur, ut de singulo triennio in triennium dicti omnes et singuli 
capellani suarum capellaniarum fructus et proventus cum bona specificatione creditorum 
seu solventium, necnon contrapignorum, ex quibus levantur, ad manus dominorum decani 
seu vicedecani et capituli deliberabunt eo fine, ut exinde confici possit autenticum registrum 
seu manuale, in pretacta area ad perpetuam rei memoriam reponendum. Item si qui fructus 
earumdem capellaniarum dequitari contingent, quod denarii inde provenientes in area 
pretacta recludi et custodiri debeant, donee et quousque oportune applicari ad censum seu 
redditum consimilem poterunt. 

Item visis per nos Uteris super frequentatione Horarum de data anni millesimi quadringen-
tesimi vicesimi quarti mensis Aprilis diei vicesimae octavae, ordinamus etiam quod dicti 
capellani juramentorum suorum memores Horas canonicas, diurnas pariter atque nocturnas, 
diligenter frequentare curent, ne nobis visitatoribus aut dictis decano et capitulo occasio detur 
strictius per statuta penalia eosdem sub certis modo et forma compellendi. 

Item ordinamus, ut Missae juxta earumdem fundationes celebrentur, quod decanus et capi-
tulum certum deputent notatorem earumdem Missarum neglectarum, qui singulis hebdoma-
dibus tenebitur eosdem negligentes cum specificatione Missarum neglectarum decano seu 
vicedecano et capitulo denunciare; qui quidem negligentes pro qualibet Missa neglecta, ad 
opus mediatim fabricae et mediatim notatoris prescripti, penam unius grossi veteris exsolvere 
tenebuntur et nihilominus ad pretactas Missas recuperandas compelli debebunt. 

Item quod deinceps domini decanus sive vicedecanus et capitulum non poterunt assumere 
seu ordinare ad aliquod officium in ecclesia quemcunque concubinarium notorium. 

Premissorum autem omnium, necnon statuti capituli de concubinatu, executionem commit-
timus auctoritate apostolica nobis commissa domino decano ac vicedecano, in ejus absentia 
ab eo constitute, contradictores seu rebelles et reclamantes per censuram apostolicam com-
pescendos, donee eosdem duxerimus revocandos. 

In quorum premissorum omnium et singulorum has literas exinde fieri ac per notarium 
subscriptum signari nostrisque sigillis, quibis in similibus utimur, appensione communiri jus-
simus et fecimus. 

Datum in villagio de Hilvarenbeke anno a Nativitate Domini miUesimo quingentesimo 
vicesimo septimo mensis Julli die vigesima nona. 

Sic subscriptum et subsignatum de mandate venerabilium dominorum decanerum et 
visitatorum prefatorum 

Wilhelmus de Cavertsen, sacris apostolica et imperial! auctoritatibus notarius. 

Subscriptum previa diligenti collatione invert/a esl a me, notario subscripto, presens copia cum 
originali suo in omnibus concordare, originali predicto munilo duobus cereae rubeae integris 
sigillis 

Quod attestor 

J. Bammelroij, notarius 

Concordat presens copia copiae cum autentica copia supratacta 
Quod attestor 

Hog. Kelders. 

7. 1 5 5 0 JULI 2 4 . DE VERORDENINGEN VAN DE KERKVISITATORS RUARD TAPPER VAN 

ENKHUIZEN EN HIERONIMUS DE BLIOUL, DEKEN VAN HET L. VROUWEKAPITTEL TE BREDA * 

Copia copiae 

Universis et singulis presentes literas inspecturis, lecturis et audituris Ruardus Tapper ab 
Enchusia, artium et S. Theol. professor, S. Petri Lovaniensis, et Hieronimus de Blijeul, artium 
et Utriusque Juris doctor, B. Mariae Virg. Bredensis oppidorum Leediensis diocesis, decani 

* Zie blz. 26, 27. 
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visitatores ecclesiarum collegiatarum, ab Ordinario exemptarum et sub dicta diocesi in Du-
catu Brabantiae, juxta bullam apostolicam felicis recordationis Dom. Julii, papae secundi, 
specialiter dati, electi et deputati, salutem in Domino et infrascriptorum agnoscere veritatem. 

Noveritis quod nos visitationis officium, auctoritate apostolica nobis commissum, exercere 
cupientes, hinc est quod anno a Nativitate Domini XV <= quinquagesimo, indictione octava, 
mensis Julii die XXIIII, Pontificatus Sanctissimi Domini nostri Julii, papae tertii, anno suo 
primo, recepimus nos in loco de Hilvarenbeke dictorum diocesis et ducatus, coassumpto 
nobiscum venerabili et egregio viro Dom. et Mag. Michaële Drutio, Artium et U. J. doctore, 
canonico predictae ecclesiae collegiatae S. Petri Lovaniensis, ut et tanquam in hujusmodi 
visitationis officio consiliario et coadjutore et quoad pias fundationes, quae ad ministrationem 
ecclesiarum exemptarum pertinent juxta decreta Synodi novissime celebratae, teste, ad hoc 
per Reverendissimum Dom. nostrum Episcopum Leodiensem inter ceteros nominate et per 
nos similiter assumpto; quo die mane ante meridiem per decanum ecclesiae collegiatae S. Petri 
Bekensis capitulum ejusdem ecclesiae indici fecimus et ibidem in loco capitulari consueto nos, 
Ruardus decanus, presentibus nostro collega Domino decano Bredensi et dicto Dom. doctore 
Drutio teste et notario nostro infrascripto, exposuimus acta et conclusa, visitationes ecclesia
rum concernentia, per Sacram Caesaream Majestatem comitiis Augustanis, necnon acta 
diocesane Synodi Leodii novissime celebratae, et qualiter nos ad hujusmodi visitationis 
officium fuerimus electi et assumpti et quod nos, sic electi visitatores, prefatum Dom. docto-
rem Michaëlem in cooperatorem seu conciliarium elegerimus et testem quoad pias fundationes, 
juxta eadem decreta Synodi assumpserimus et assumpsimus; qua declaratione sic facta, nos, 
Decanus Lovaniensis, unacum dicto Dom. doctore Michaële Drutio, officiali Leodiensi, Lovanii 
residente, per prefatum Rev. Dom. Leodiensem deputati ad visitandum ecclesias et loca Or
dinario subjectas et subjecta, assumpto nobiscum dicto Dom. Decano Bredensi ut coadjutore 
teste et consiliario, visitavimus sacramentalia dictae ecclesiae parochialis, quae omnia munda, 
lineis et mappis exceptis, ac satis bene reverenter et decenter custodita invenimus. Qua visi-
tatione facta nos, visitatores ecclesiarum exemptarum, unacum dicto Dom. doctore Michaële, 
denuo recepimus nos ad locum capitularem ejusdem ecclesiae et ibidem Dom. decanum primo 
et deinde singulos dominos de capitulo, necnon cantorem et nonnullos vicarios seu capellanos 
ejusdem ecclesiae, super defectibus, si quos in spiritualibus et temporalibus in eadem ecclesia 
novissent, sigillatim et successive examinavimus et diligenter interrogavimus. Quibus sic perac-
tis nos, visitatores, repperimus in dicta ecclesia esse nonnullos beneficiatos, aliquot Missis ex 
fundatione oneratos in eadem ecclesia, non residere. Et quamvis per decanum et capitulum 
quotannis ordinantur, qui fundatas Missas absentium celebrent, quod tarnen frequenter 
omittuntur per illos, qui onus celebrandi easdem acceptarunt, et aliquando vix inveniri possunt 
sacerdotes, qui easdem Missas celebrent sub stipendio celebrantibus dari solito. Hinc est quod 
volumus et ordinamus, quod acceptans onus celebrandi Missas et celebrare omittens solvat 
sex stuferos fabricae capituli applicandos; et in eventu quo non possint sacerdotes propter 
eorumdem raritatem vel stipendii exiguitatem inveniri, qui easdem Missas fundatas celebrent, 
quod tune ex fructibus beneficiorum stipendia augeantur; et si ne tune adhuc possit sacerdos 
haberi, per decanum et capitulum procurentur foris per aliquos religiosos aut alios honestos 
sacerdotes, aliis Missis non gravatos, potius celebrari quam omitti; et quod per decanum et 
capitulum ordinetur qui diligenter observet, an habens onus Missarum easdem celebrare negli-
gat. 

Item quod omnes et singuli modeste et reverenter se gerant tempore divini officii et potu 
notabiliter gravati ad divinum officium non compareant, quodque ab omnibus confabulationi-
bus scandalosis et indecentibus clamoribus abstineant sub pena suspensionis a distributioni-
bus ad octo dies, quibus tamen octo diebus Horas canonicas frequentare tenebuntur sub pena 
amissionis distributionum ad alios octo dies, tune proxime sequentes. 

Item quod statutum editum et publicatum in Synodo Leodii novissime celebrata, quod per 
ecclesias secundarias etiam est acceptatum, inviolabiliter observetur et contra illos, quos 
notorie constat incontinenter vixisse et a consortio suarum olim concubinarum se non absti-
nere, sed adhuc cum eisdem suspecte conversari, procedatur per decanum et capitulum ad 
penas et censuras in dicto statuto comprehensas, ne ipsis negligentibus nos, visitatores, ip-
sorum negligentiam supplere cogamur. 

Preterea quia in ipsa visitatione comperimus mappas altariiun et ipsa altaria esse valde 
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immundas et immunda, nonnullasque mappas esse penitus confractas, detritas et im-
mundicle quasi computrescere, quod valde offendit, idcirco volumus et ordinamus, quod al
taria imprimis mundentur et mappis decentibus et mundis eadem altaria cooperiantur, im-
mundae vero et detritae amoveantur et hoc expensis illius vel illorum, ad quem vel ad quos 
ex more ecclesiae pertinere consuevit. 

Quas quidem preinsertas nostras ordinationes post Vesperas diei prescripti in loco capitu-
lari pretactae ecclesiae, capitulo ad hoc speciahter indicto, in presentia dictorum dominorum 
decani et capituli per notarium nostrum subscriptum alta et intelligibili voce legi et publicari 
fecimus ac in omnibus suis punctis et clausulis observari et singulis annis in capitulo generali 
denuo publicari mandavimus, prout mandamus per presentes. 

In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum has presentes nostras 
literas exinde fieri et per notarium nostrum subscriptum subscribi et signari sigiUorumque 
nostrorum decanalium dignitatum jussimus et fecimus appensione communiri. Datum et actum 
ut supra. 

Sic subscriptum de speciali mandato dictorum dominorum meorum visitatorum. 

Joh. Duyckens,* eorumdem dominorum visitatorum notarius et scriba. 
Collatione diligenti previa inventa est presens copia cum suo originali, duobus cereae rubeae 
sigillis munito, in omnibus concordare. Quod attestor 

J. Bammelroij, notarius. 

Concordat presens copia copiae cum copia autentica supratacia, quod attestor 
Hog. Kelders. 

8. 1620 AUG. 10. DE VERORDENINGEN VAN BISSCHOP ZOESIUS** 

Na een reeks fragmenten uit de vroegereeuwse verordeningen aangehaald en als ver
nieuwd te hebben, gaat de bisschop verder: 

Hactenus fere de canonicis ex antiquis ordinationibus capituli Bekensis. Quibus ex justa 
causa adjicimus, neminem ad possessionem canonicatus et praebendae vel beneficii aut officii 
cujuscunque admittendum esse, nisi prius fecerit professionem fidei in capitulo juxta bullam 
Pii IV. 

Decretis sacri Concilii Tridentini continetur, jura admissionis ad possessionem canonicatu.s 
vel beneficii integre ad pios usus - verbi gratia fabricae - applicari debere, non obstante qua-
cunque consuetudine, etiam immemoriali, cui Concilium derogatum voluit. 

Formamfaciendidistributionesquotidianas praescripsit postremum Concilium Provinciale, 
a Sede Apostolica approbatum, titulo 12, cap. 3, 4, videlicet ut distributionibus careant, qui 
ante Gloria Patri primi psalmi cujusque Officii usque ad finem Officii non intersunt; similiter 
careant distributionibus, qui in Missis Votivis et Anniversariis ante primam Collectam, in 
Vigiliis vero ante finem 2i psalmi Vesperarum ad finem Officii non intersunt. 

Na dan nog aangehaald te hebben hetgeen in 1527 was bepaald over het deponeren 
van alle beneficiebescheiden en inventaris in een archiefkist (zie blz. 26) eindigt hij: 

Ad praedicta legittime facienda, capellanis assignavimus tempus 4 mensium post publica-
tionem, faciendam in proximo capitulo generali, eoque tempore lapso fructus beneficiorum 
eorum, qui defectuosi erunt, sequestrabuntur, donec praemissis plenarie satisfecerint. 

Et cum pauci capellani resideant et ideo multae Missae verosimiliter in loco dici non possint, 
curabunt decanus et capitulum fieri catalogum Missarum, quibus singula beneficia onerantur, 
et aliquem constituent, qui fideliter observet, utrum bene exonerentur. 

Ad augmentum cultus divini judicamus expedire, ut beneficia omnia redigantur ad nomen, 
adjecta illis personal! residentia; et exhibebunt nobis decanus et capitulum declarationem 

* Er schijnt Duyfkens te staan, maar onder de verordeningen, door dezelfde visitators 28 juli 
1550 aan het kapittel van St. Oedenrode gegeven, lijkt de naam iets duidelijker: Johannes 
Duykens. •*Zie blz. 27. 
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beneficiorum, quae commode uniri poterunt cum onere residendi et psallendi in choro Horis 
nocturnis et diurnis, ut etiam exnunc capellani tenentur ex juramento et statutis, per dictos 
deputatos Caesareae Majestatis innovatis. 

Conformiter quod ab aliis deputatis Caesareae Majestatis decretum fuit anno Domini 
millesimo quingentesimo quinquagesimo mense Julio, ut facilius Missae in loco possint cele-
brari, stipendium cujuslibet Missae ad quindecim florenos annue taxamus. 

Inhibemus alicui permitti perceptionem fructuum beneficii sui in absentia, nisi fuerit in 
loco privilegiato et docuerit de debita exoneratione Missarum, beneficio suo incumbentium; 
aliorum beneficiatorum absentium fructus ad augmentum cultus divini applicentur. 

Plebaniam ab antiquo quotidiana Missa onerari deprehendimus et nihilominus illi alia duo 
beneficia cum suis oneribus adjecta esse. Quocirca ordinamus, ut sacerdotem habeat debite 
admissum, non vicarium capituli, qui ei subsidiariam operam in parochia, quae magna est, 
praestet et fructus dictorum duorum beneficiorum tamdiu sequestrabuntur, donee actu huic 
decreto paruerit. 

Meminerint omnes, nihil esse quod alios magis ad pietatem et Dei cultum assidue instruat 
quam eorum vita et exemplum, qui se Divino ministerio dedicarunt; cum enim a rebus saeculi 
in altiorem sublati locum conspiciantur, in eos tanquam in speculum reliqui oculos conjiciunt, 
ex iisque sumunt quod iniitentur. 

Ill 

DE STATUTEN VAN HET KAPITTEL 

1. 1423 DEC 1. DE VROEGSTE DER GESCHREVEN STATUTEN* 

Anno Domini 1423 la Decembris decanus et capitulum B. Petri Beeckensis, Leodiensis diae-
cesis, in capitulo eorum general! celebrato et ad hoc etiam specialiter indicto, ordinationes, con-
suetudines et statuta renovarunt, ordinarunt et approbarunt, de communi omnium sequela, con-
silio et consensu prohibentes in virtute sanctae obedientiae et in (poena) duorum scutatorum 
aureorum antiquorum, capitulo ipsorum applicandorum, ne quis hujusmodi ordinationes et 
statuta praesumat minuere illisve addere seu ea alias quomodolibet absque decani et capituli 
consensu et nisi per capitulum generale immutare. 

1. Statutum primum de receptione canonicorum et aliorum beneficiatorum ecclesiae S. 
Petri Beeckensis. 

2. De juribus per novum canonicum, scholasticum et plebanum pro receptione debitis. 
3. De juribus solvendis per novum decanum tempore suae receptionis. 
4. De juribus solvendis per altaristas, capellanos et matricularium. 
5. De modo se habendi in choro. 
6. De cappis nigris tempore hyemali portandis. 
7. De canonicis Horas canonicas non dicentibus. 
8. Quod nullus canonicus aliquid levet a .. .** vel debitoribus capituli. 
9. De modo indicendi capitulum. 

10. De modo capitulandi et sequelas faciendi. 
11. De capitulis generalibus singulis annis celebrandis. 
] 2. De his qui recipiunt licentiam abessendi per se vel procuratorem. 
13. De canonicis, ob quorum occasionem alteri canonico vel aliis minae inferantur. 
14. De paena eorum, qui revelant secreta capituli. 
15. De donis et muneribus non recipiendis pro aliquibus in capitulo promovendis. 
16. Nullus debet exercere offitium saeculare extra ecclesiam. 
17. De inclaustratione propter eorum excessus. 
18. De cappellanis sine licentia extra ecclesiam deservientibus. 

* Zie blz. 28. ** Niet ingevuld. 
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19. De capellanis absentibus. 
20. De offitio notarii in factis capituli et circa ea exercendis. 
21. De juramento prestando per distributores*. 
22. De canonicis, qui non fecerunt eorum primam residentiam. 
23. De anniversariis celebrandis. 
24. De canonicis et choraulis* *, ut se honeste habeant ac tonsuram deferant. 
25. De vestibus canonicorum ac aliorum beneficiatorum. 
26. De concubinariis. 
27. De armis. 
28. De ludo taxillorum. 
29. De nuptiis celebrandis. 

Ordinationes et statuta publicata in loco capitulari, capitulo ad hoc indicto, presentibus capel
lanis et altaristis, sub anno, die, mense predict is, hora tarnen quasi prima ejusdem diei. 

De nu volgende artikelen werden er waarschijnlijk in 1458 aan toegevoegd: 

De assignatione anniversarii per canonicos et per capellanos facienda - De inclaustratione 
ob non solutionem debiti incurrenda - De eo qui ex causa debiti detulerit vel susceperit, aut 
remiserit juramentura. 

Toevoegsels uit 1473: 

Statuta per dominos de capitulo vacante decanatu ordinata et unanimiter conclusa anno 1473, 
26 Martii. 

De decano per canonicos eligendo-De decimis antiquis et novalibus - De oblationibus, 
absente decano, in choro occurrentibus - De capa per decanum post suam receptionem sive 
admissionem exsolvenda - De licentia abessendi a loco Bekensi per beneficiatos residentes, a 
decano seu vicedecano captanda - De licentia per vicarios captanda - De electione novi 
decani***. 

Toevoegsels uit 1478: 

Anno 1478, 1 Decembris, ordinatum quod juramentum praestare debeat plebanus - Or-
dinatio etiam facta est debeneficiatis absentibus et eorum fructibus levandis-Adhuc ordinatio
nes factae contra omittentes Missas - Item quod nulli distributie fiat de anniversariis, nisi qui 
praesens fuerit - Item quod condentes testamentum nominare debeant unum executorem 
ex suppositis capituli - Qui abest causa sanitatis recuperandae et hoc declarat sub juramento, 
habebitur praesens - De expensis vitandis tempore receptionis - De tabernis non frequentandis 
- Ordinatum etiam quod nullus habeat duo beneficia vel offitia ecclesiastica de jure incompa-
tibUia et jurabit unusquisque, quod contra hanc ordinationem nemo petet dispensationem. 

2. 1569. NOTAMINA CRITICA VAN DEKEN VERREEPT OP DE OUDE STATUTENf 

Prima statuta fuerunt ex consuetudine diu observata, sed non extabant scripta. Postea 
anno XIIII'^XXIII, prima Decembris, fuerunt scripta et publicata in loco capitulari, praesente 
clero ecclesiae nostrae. Anno vero XIIIPLVIII fuerunt publicatae additiones, primis statutis 
adjunctae. Postea alia quaedam inveniuntur ordinata et statuta, ut ex Libro Statutorum patet. 

* Hierbij de nota: Distributor quotidianarum distributionum jurabit, quando instituetur, quod 
oflfitium distributoris, ad quod est assumptus, fideliter exercebit, quotidianas distributiones 
solummodo presentibus in Horis canonicis distribuet, necnon dies concessos dominis de capitulo 
pro negotiorum suorum expeditione fideliter computans, diem recessus et reditus minima com-
putando. Sic me Deus juvet et haec Sancta Dei Evangelia. ** De chorauli of chorales (koralen) 
waren leerlingen van de kapittelschool, aangenomen voor de acolietendienst en koorzang. 
*** Dan volgden de namen van Henricus Beijs en zes andere kanunniken (vermeld bij 
Schutjes IV 613), die onder eed beloofden, bovenstaande punten te zullen onderhouden, 
t Zie blz. 28, 29. 
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In istis statutis quaedam videntur mutanda, quaedam toUenda, quaedam addenda. 
In statuto de juribus solvendis per admittendos ad possessionem alicujus beneficii ecclesiae 

nostrae habetur, quod canonici habent certam quotam pecuniae ad proprios usus applicandam, 
nempe pro vino suo. Istud videtur illicitum et prohibitum Sess. 24 Concilii Tridentini, decreto 
14 de Reformatione generali. Panormitanus *°, item et Guilelmus Reodanus*' in tractatu suo 
de simonia et plures alii docent esse illicitum et proinde videtur mutandum statutum et statuen-
dum, ut quicquid recipitur in praedicto casu applicetur totum vel ad ornamenta, vel ad 
cultum divinum, vel ad aerarium publicum, ut dominus Turnoutensis libro de Libertate 
Christiana *^, ubi de consuetudine agit, admittit. 

Est statutum de modo se habendi in choro. Istud negligenter a quibusdam observatur. In 
primis negligenter a quibusdam venitur ad chorum contra juramentum, praestitum a singulis 
beneficiatis in admissione ad possessionem beneficii, exceptis diebus illis, quibus Vigiliae, aut 
Missae anniversariorum, aut festa composita * celebrantur. Sacellani sese videntur excusare, 
quod ordinarie nullas habeant distributiones, et proinde eos non essecogendos sub juramento, 
nisi qui ex fundationibus suis specialiter ad hoc obligantur. Hie videndum, a possit inveniri 
ratio habendi distributiones. Canonicis major ex fructibus praebendarum est assignanda distri-
butio, ut eo magis incitentur ad diligenter veniendum ad chorum**. 

Secundo. Non abstinent quidam a fabulis in choro existentes tempore divini officii Alii 
sepius discurrunt extra chorum, nunc ad ecclesiam, nunc extra ecclesiam ad coemiterium, inter-
dum ad fabulas, ad spectandum quae foris agantur, alii ut Horas suas extra chorum legant. 

Tertio. Non canuntur Horae canonicae reverenter, tractim et cum pausationibus. Antequam 
chorus unius lateris versum psalmi absolvent, alterius lateris chorus incipit, et tarn festinanter, 
ut se niutuo non intelligant dum psalmos in Horis et Vigiliis canunt, cum magna irreverentia 
et populi scandalo. Hie quaerendum est remedium. Fit istud per vicarios nostros, nostra tamen 
culpa, qui non impedimus aut inobedientes vicarios non ablegamus. 

Est praeterea magnus abusus circa tempus, quo tenemur esse in choro sub officio divino, 
ut recipiamus distributiones. Observatur apud nos quod in Matutinis, dum est festum 9 
lectionum, tenemur esse in choro ante finem tertiae lectionis; dum verotrium lectionum ante 
finem primae lectionis. His lectis licet impune exire chorum ad ecclesiam vel alio, etiam ad 
fabulas, modo revertamur ante finem cantici Benedictus. In Summo Sacro tenemur adesse 
ante finem Epistolae; ea cantata impune licet exire chorum usque ad communionem; ea 
cantata licet statim abire. In Vesperis tenemur adesse ante finem Magnificat; eo finito exire 
licet. Sic fit quod is, qui dumtaxat praesens est dum canitur Gloria Patri etc. ad Magnificat 
et statim exit, dicatur interfuisse Vesperis et distributiones recipit; et istud scandalosum est 
et saepe a quibusdam apud nos fit. In reliquis Horis canonicis non datur distributio et proinde 
pauci intersunt vel manent***. Hac in re conformemur ecclesiae cathedrali, si ita videatur 
consultum. Fortasse expediret statuere et observare, quod distributiones dari debeant illis 
soils, qui in Matutinis et Vesperis aderunt in choro ante finem primi psalmi et in Missa ante 
finem Epistolae, nee exeant ex Missa ante cantatum Ite Missa est, nee ex Matutinis et Vesperis 
ante officium plane absolutum, ut in Concilio Provinciali Coloniensi, cap. 10 et Cameracensi, 
ubi de divino agit officio, cap. 9 est statutum. Nisi tamen infirmitate vel necessitate urgente, 
petitaque et obtenta a decano vel vicedecano licentia exeundi; vel nisi aliquis celebrare velit 
vel confessiones audire. Sub poena amittendi distributiones illius Horae vel Missae, a qua se 
subducit. Item videtur ordinandum et observandum in supplicationibus ecclesiae, ut praesen-
tibus detur distributio aliquaf. 
Videtur etiam ordinandum, ne capittula indicantur in ecclesiis coUegiatis tempore officii divini, 
nisi necessitate occurrente vel negotio arduo exigente, sed curandum ut vel ante vel post 
officia divina ea indicantur, ne detur occasio sese absentandum a dicto officio; Dei enim causa 
omnibus aliis praeferenda est. 

An multitudo suffragiorum" servanda, de quo in Concilio Cameracensi? 
Est statutum de non revelandis secretis capituli, quod jurant canonici, dum ad possesionem 

admittimtur. Istud juramentum periculosvim videtiu: et molestum timoratis conscientiis, cum 

* Verplichte feestdagen. ** Hierbij de kanttekening van Sonnius: Mittatur nobis valor 
praebendarum. *** Kanttekening: Ordinetur pro illis aliquid. t Hierbij de aantekening: ad 
quas distributiones dandas est fimdatio reiicta. ° Zekere commemoraties aan het einde van 
de Lauden en Vespers. 
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saepe ignoretur, quae sint dicenda secreta capittuli. Videtur potius statuendum sub aliqua 
poena, quod nemo poterit revelare non-capittularibus - excepto ordinario superior!-ea quae 
decanus vel, eo absente, vicedecanus mandaverit perpetuo vel ad tempus celanda. 

Est statutum bis in statutis positum, quod fructus sacellanorum ecclesiae nostrae absentium 
cedere debent usui fabricae, nisi tales absentes fuerint continue studentes, vel resederint in 
loco aliquo privilegiato*. Quia istud non servatur, hinc fit quod diversae sacellaniae ecclesiae 
nostrae possidentur ab illis, quibus non est animus ad sacerdotium, vel ab aliquibus „sub 
Custodi nos", ut vocant". 

Statutum de tonsura et barba radendis non servatur ab omnibus suppositis capituli. 
In statuto de concubinis major poena addenda juxta decreta Conc. Trid., Sess. 24 cap. 8 

et Sess. 25, cap. 14. 
In fine primorum statutorum habetur recurrendum esse in certis casibus ad ecclesias secun-

darias Leodienses**. Hoc mutandum et aliud substituendum est. 
In Statutis postea additis: 

In primo statuto habetur, quod omnes beneficiati ecclesiae nostrae debent fundare anniver-
sarium non modo per decessum, sed etiam per cessum***. Hoc quibusdam mirum videtur et 
non satis rationi consentaneum, quod is qui in vita sua cedit beneficio suo, etiamsi unicum 
tantum annum illud possederit, debeat fundare anniversarium. AUegatur hujus statuti ratio 
aliqua, quae an sit legitima videndum est; fortassis videretur ex avaritia ortum habere. 

In statuto ultimo ordinatur, quod per capitulum debeat constitui receptor, qui sub cautione 
sufficienti recipiat fructus et emolumenta omnium beneficiatorum absentium et de eis reddat 
computum in capitulo singulis postridie S. Servatii. Istud fuit aliquando in usu apud nos, 
nunc negligitur et per parentes filiorum beneficiatorum interdum recipiuntur fructus et hac 
occasione periculum imminet, ne fructus pereant. Videtur expedire, ut istud (statutum) 
observetur et literae fructuum in capitulo serventur. 

Postea factae sunt additiones aliae, inter quas est statutum de eligendis certis executoribus 
testamentorum. Hoc mutatumest. Est item statutum, quod executores debent intra annum a 
die acceptationis reddere computum in capitulo. Istud male servatur; constituenda videtur 
poena non facientibus quod statutum praescribit. 

Sunt praeter Statuta quaedam ordinationes patronorum ecclesiae nostrae. Hi sunt dux 
Brabantiae, dominus loci et praepositus Eijckensis; hi sunt vicissim coUatores praebendarum, 
sed Pontifex cum praeposito habet suum alternatum mensem**. Non observantur omnia, 
quae habentur in istis ordinationibus. 

Inter caetera est ordinatio, quod omnes canonic! debeant personaliter residere, nisi forte, 
facta prima residentia per annum integrum et licentia a capitulo habita et petita, canonicus 
aliquis, qui docibilis videatur, transtulerit se ad scholas ad locum, in quo solicitudo vigeat 
studiorum. 

Est ordinatio quod canonic! per se, singul! in suo ordine, faciant septimanas suas, tres 
seniores sint sacerdotes ad celebrandum Summum Sacrum, deinde tres diacon! ad cantandum 
Evangelium, deinde tres subdiacon! ad canendum Epistolam. Istud non observatur; canonic! 
non celebrant Summum Sacram, nee ministrant in officio diacon! vel subdiacon!, exceptis 
festis decanalibus, quae sunt XXll, in quibus omnibus, exceptis quatuor diebus, ipsi minis
trant, decano celebrant! Summum Sacrum. In locum canonic! absentis substitui potest vicarius-
sacerdos in sublevamen sacerdotum seniorum in sacerdotio ad celebrandum Summum Sacrum. 

Est ordinatio quod plebanus debeat cantare suam Missam in altar! S. Nicola! ante Primam, 
ne vocum dissonantia auditoribus confusionem pariat. Istud non observatur; Missa (a plebano) 
legitur sub Summo Sacro. 

Matricularius tcnetur interesse Matutinis et omnibus Horis et cantare primam Lectionem 
vel quartam. Non observatur bene. Videtur ordinandum, quod matricularius ecclesiae nos-
strae personaliter resideat in ecclesia nostra, nisi sit in loco privilegiato. Ex ejus absentia 
sequitur abusus, quod non legitime satisfiat ejus officio. 

Est ordinatio Summi Pontificis, quod fructus beneficiorum litigiosonim debent colligi ad 
opus jus habentis. Hac de re in Statutis videtur aliquid addendum. 

De abbreviandis litibus, coram capitulo pendentibus, aliquid addendum ex (Conc. Trid.) 
Sess. 25, cap. 10. 
* Op de kant: bene! **Kanttekening: tollatur! *** Kanttekening: toUendum! 
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Sessione 22 in prooemio Reformationis agitur de observandis in Missae celebrationibus. 
Videndum an aliquid sit addendum in observandis a capittulo. 

Inquirendum an fundationes ecclesiae nostrae serventur. Injugendum est decano, ut cum 
aliquo assumendo inquirat de fundationibus omnium beneficiorum ecclesiae nostrae et ad 
Reverendissimum (episcopum) referat quid sit actum. An Fiabentes duo beneficia sub eodem 
tecto liabeant dispensationem, dubito. An beneficia Joannis Evangelistae et Sebastiani secun-
dae fundationis possideantur sub „Custodi nos", ut vocant, dubito. Videtur expedire ut fiat 
inventarium bonorum et fructum beneficiorum ecclesiae nostrae, quod et Cardinalis Polus *' 
in reformatione Angliae statuit. 

Est negligentia magna in rectoribus fabricae laicalis ecclesiae nostrae, quod saepe differunt 
reddere computus ad aliquot annos 7, 8 vel 9. Idem fit in rectoribus mensae S. Spiritus. 

Visitandae sunt apud nos reliquiae. 
Est abusus quod quidam sacerdotes stantes innitentes alicui altari aut mensae confessionem 

suam sacramentaiem faciunt, quod coram laicis scandalosum est. Hac in re opus est admoni-
tione generali, imo mandato, ut flexis genibus humiliter confiteantur. 

Ex decretis Concilii Tridentini videntur addenda quaedam Statutis nostris: 
In primis quod capitulum non debet admittere aliquem ad decanatum vel pastoratum 

ecclesiae nostrae, nisi ea conditione, ut intra duos menses a die adeptae possessionis facial in 
manibus episcopi, vel eo impedito coram vicario ejus generali vel officia!! orthodoxae fidei 
publicam professionem et in Romanae Ecclesiae obedientia se permansurum spondeat ac 
juret; de quo Sess. 24, cap. 12. 

Item addendum de distributionibus solis praesentibus modo praedicto dandis, de quo Sess. 
24. cap, 12 et (Sess ) 21, cap. 3. 

Addendum item videtur, quod pastor ecclesiae nostrae in admissione ad possessionem pas-
toratus debeat jurare, quod statim, ubi pacificus possessor fuerit, personaliter in pastoratu 
residebit et quod capitulum non posset cum eo hac in re dissimulate aut dispensare. 

Petitur an sit aliquid ordinandum de confessariis, qui ordinarie possint audire confessiones 
sacerdotum ecclesiae nostrae et aliorum extraneorum, siqui fortassis casu veniant et celebrare 
et confiteri cupiant. Item qui laicorum pagi nostri confessiones ordinarie audire possint. De 
quo Sess. 23 cap. 15 Cone. Trid. 

Item videtur ordinandum aliquid de residentia et functione personali scholastici ecclesiae 
nostrae, qui non residet et fructus recipit; est canonicus Turnouthensis sub tutela capituli. 
Cum scholasteriae ad hoc praecipue videantur fundatae, ut juventus in religione catholica 
et Uteris recte instituatur, diligenter curandum est, ut scholasticus per se aut per eos, qui idonei 
sunt, suo fungantur munere, ut diligenter adnotavit et decrevit Cone. Trid. Sess. 23, cap. 18. 

Addatur ex Concilio, ne in domibus privatis celebretur super altare portatile. 
Videtur statuenda aliqua poena ben2flciatis ecclesiae nostrae non legentibus Horas canonicas; 

de quo in Concilio Laterano can. 9, quod non faciunt fructus beneficiorum suorum pro rata 
omissionis et temporis. 

Habet Concilium Cameracense titulo, ubi agit de cultu divino, puniendum esse eum sacerdo-
tem, qui pridie temulentus insolensve fuerit aut crimen ullum notum admiserit et sic postridie 
celebrare praesumit. Istud etiam statuendum videtur, tum propter irreverentiam erga Venerabile 
Sacramentum, tum propter magnum scandalum, quod apud plebem et subditos nascitur, si 
videant sacerdotem post pridianam ebrietatem aut nocturnam compotationem postridie, 
hesternam adhuc eructantem aut redolentem crapulam, ad tremenda altaris mysteria sese inge-
rentem, nam etsi peccatum commissum confiteatur ante celebrationem, scandalum non tollitur. 

Concilium Provinciale Moguntinum, cap. 61, habet Sanctorum solemnitates die dominica 
incidentes, in diem feriatum, vel precedentem vel sequentem, esse transferendas, exceptis 
B. Mariae Virginis, Apostolorum et aliis summis festivitatibus, ut Sanctorum omnium Domino 
sua servetur solemnitas. Sed hac de re fortassis commodius in Concilio Provinciali aut Sy-
nodali agendum. 

Sess. 24, cap 4, habetur quod pastores tenentur in Quadragesima et Adventu saltem ter in 
septimana concionari et quod pueri sunt docendi diebus dominicis et festivis fidei rudimenta. 
Hie admonendus est pastor. 

Videntur admonendi in genere pastores, ut frequenter visitentinfirmos suos, eos consolando, 
instruendo etc. 
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Petenda est inspectie instrument! confederationis septem capittulorum et inspicienda est 
forma juramentorum eorum, qui admittuntur ad possessionem praebendarum et aliorum 
beneficiorum. 

Sunt in ecclesia nostra quaedam fundationes, quas puto non bene observari a laicis. 

3. 1569. DE STATUTEN VAN BISSCHOP SONNIUS* 

Zij dragen als opschrift: 

Statuta reformationis ecclesie collegiate S. Petri Bekensis, diocesis Buscod., ordinata per 
nos, Franciscum Sonnium, ejusdem diocesis episcopum ac etiam Sedis Apostolice in hac parte 
delegatum. 

Zoals wij op blz. 29 schreven, zijn ze bijna geheel conform aan de statuten, die 
Sonnius gaf aan het kapittel van St. Oedenrode, gepubliceerd in An. Coev. I 95 v.v. 
Derhalve overbodig ze hier mede te delen. Wij volstaan met te wijzen op enkele ver
schillen. 

Volgens art. 3 moeten in St. Oedenrode 4 der kanunniken priester, 2 diaken en 2 
subdiaken zijn; in Hilvarenbeek 3 van elke der drie genoemde orden. Art. 6 geeft enig 
verschil in het distributiegeld, dat de kanunniken ontvangen voor hun tegenwoordig
heid bij de dagelijkse koordienst, terwijl de woorden 'fautis seu . . .reservatis pro' in 
de Beekse statuten zijn doorgestreept en de dan volgende geheel ontbreken. Art. 7 
stelt voor Rode de boete op % st., voor Beek Vg st. Iets groter verschil bestaat in art. 
8, dat in de statuten van Beek aldus bepaalt: 

In fastis autem Beate Marie virginis et Domini pro interessentibus processionibus canonicis, 
scilicet piebano, scholastico et cantori, invenitur ab antiquo deputatus unus modius siliginis 
cum medio, pro capellanis vero unus modius, cujus ratione qualibet vice distribuendum ordi-
namus unicuique canonicorum piebano insuper**, cantori et scholastico, quartam partem 
stuferi Brabantiae, capellanis vero octavam partem similis stuferi, dummodo decenter cum 
crucibus egrediantur de choro et simul cum eisdem regrediantur in chorum, decernentes in 
aliis quoque processionibus cuique absentium defalcandum esse canonicis, quidem piebano, 
cantori et scholastico, qualibet vice quartam partem, capellanis vero octavam partem stuferi. 

De vier jonge acolieten-koorzangers (juvenes chorales), waarvan in art. 25 gesproken 
wordt, ontvangen in Beek 'rationabile pro laboribus suis stipendium'***. De Beekse 
statuten spreken in art. 26 van dekenaat, scholasterij, plebanie en cantorij, die van Rooi 
alleen van dekenaat en scholasterij, niet van plebanie en cantorij. 

Vermeld zij nog, dat het bekende kapittelverbond van 1505 in art. 22 van beide 
statuten (Beek en Rooi) door Sonnius nietig wordt verklaard, voor zover het niet 
overeenstemt met het concilie van Trente. 

4. 1569 JtJLI 12. VERREEPT BERICHT AAN SONNIUS, DAT ALLE KANLTNNIKEN BEREID ZUN 
DE REFORMATIE-STATUTEN AAN TE NEMEN, BEHALVE SERVATIUS SCHILDERS* 

Origineel. Reverendissimo Deo Eccclesiae Cathedralis 
Buscod. praesuli dignissimo. 

Rev. Dne. 

Octava Julii redii Buscoducis Becam. Nona Julii indicto capitulo, legi confratribus meis 
canonicis mandatum a Rev. Dno mihi Uteris suis datum. Singulos ordine et separatim interro-

* Zie blz. 29. ** Misschien zal in plaats van insuper moeten staan scilicet. *** In An. Coev. 
I 101 eindigt art. 18 met de woorden: „praecipientes quod Missae, anniversaria aliaque pie 
fundata secundum tem(pus) fundationis inviolabiliter observentur" in plaats van tempus moet 
tenorem gelezen worden. 
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gavi, num essent parati obedire et deducere ad executionem statuta reformationis nobis praes-
cripta et publicata. Responderunts inguli se paratos esse, sed aberat Dnus Schilderius, pro-
fectus eo die - ut dicit - Buscoducis. Decima Julii - quae dominica erat - ex mandate Rev. Dni, 
presentibus confratribus meis, dictum Schilderium interrogavi, an et ipse quemadmodum et 
reliqui confratres vellet acceptare statuta reformationis. Respondebat quod vellet consultare 
et consulere Sedem Apostolicam et ccclesiam Metropolitanam. His auditis requisivi eum, ut 
ipse - cum esset senior canonicus - faceret primo officium in choro ad summum altare hac 
septimana, insequendo statutum tertium reformationis et addebam quod capittulum substituis-
set in ejus locum propter ejus absentiam canonicum Honatis, qui officium facere inciperet et 
hac septimana ejus nomine continuaret et quod ego substitute solutionem curarem, si ipse non 
solveret. Respondit ipse: „Placet mihi substitutio, sine praejudicio tamen, et peto tempus 
deliberandi ad quinque dies". Respondi ei, dandum esse responsum intra viginti quator horas. 
Ad haec respondebo, inquit. Die undecima ante prandium petebat a me copiam literarum a 
Rev. Dno mihi missarum. Negavi ei copiam, addens mea non interesse sive responderet sive non, 
me functum officio meo eum requirendo. Proposui ei periculum et indignationem, quae pos-
sent ex denegatione evenire; sic discessit a me. Eodem die a prandio, finitis Vesperis, presentibus 
confratribus, in sacristia dicebat mihi intra duos vel tres dies personaliter tractaturum cum Rev. 
Dno de isto et aliis negotiis et se earn ob causam fuisse die sabatti Buscoducis. 

Habes, Rev. Dne, juxta mandatum mihi datum responsum. Quantum ad confratres meos 
attinet, Missam in choro die dominica per substitutum nomine Schilderii et diaconum et 
subdiaconum canonicos celebrare incepimus et continuamus, similiter et officium Horarum, 
cooperantibus nobis in cantu et ceremoniis nondum peritis et excercitatis vicariis nostris. 
In ipso exercitio invenimus quasdam difficultates, de quibus in particulari cum Rev. Dno 
Dnus Pastor et ego consultabimus, ubi reversus fuero Antverpia; crastina enim die a prandio, 
eo et Mechliniam diu expectatus, proficiscar. 

Non puto consultum, ut Rev. Dnus multis dispute! cum Dno Schilderio: si involuntarius 
sit, habet Rev. Dnus remedium ad manum. Deum oro atque orabo, ut Rev. Dnum ecclesiae 
suae diu servet incolumen. Becae 12 Julii anni 69. 

V. Rev. D. servitor paratissimus 
Henricus Verreept. 

5. 1571 DE STATUTEN VAN BISSCHOP METSIUS* 

Statuta CapittuU Ecclesiae collegiatae D. Petri Becensis, Buscoducensis diocaesis, 
collecta ex antiquis ejusdem capittuli statutis, omissis iis quae in Statutis Concilii 
Provincialis Mechliniensis aut dare continentur, aut iis contraria sunt. 

Statutum primum de receptione canonicorum et aliorum beneficiatorum dictae ecclesiae. 
In primis statuimus et ordinamus quod quicunque nomine proprio vel procuratorio cupit 

admitti ad canonicatum et praebendam nostrae ecclesiae, debet ad minimum pridie illius die, 
quo cupit admitti, venire ad decanum, vel eo absente ad vicedecanum, cum Uteris et munimen-
tis, quorum virtute cupit admitti, et petere ab eodem ut curet hanc ob causam indici capittulum. 
Ipse vero decanus vel vicedecanus, modo praemisso requisitus, tenebitur in diem proximo 
sequentem per virgiferum convocare capittulum, nisi legitimum occurrat impedimentum vel 
causa quominus id facere possit vel debeat. Is autem qui ad canonicatum et praebendam 
admitti supplicat, exhibebit Uteras suas decano, aut eo absente vicedecano, etcapittuloinloco 
capittulari, capittulo ad hoc indicto, congregatis legendas, quibus lectis et matura delibera-
tione praehabita, poterit decanus et capittulum, si videatur consultum, petere sex dies ad 
deliberandum super hujusmodi admissione, sic tamen quod decanus et capittulum ipsi 
supplicanti ex hac dilatione nullum velint fieri praejudicium. Aut si nulla in admissione videa
tur fore difficultas, poterit ipse supplicans statim recipi et admitti, jure tamen cujuslibet sem
per salvo, solutis tamen prius juribus solvi solitis, aut sufficienti cautione de iis solvendis legi
time praestita. Et si admittendus personaliter praesens sit ante admissionem, genibus flexis 
ante decanum aut vicedecanum et capittulum praestabit consuetum juramentum, de quo infra. 
* Zie biz. 30. 
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Deinde ibit ad osculum pacis, primo ad decanum vel vicedecanum, et singulos canonicos 
ordine dicendo „Pax tibi" et interea legitur a canonicis, in loco capittulari stantibus, psalmus 
„Ecce quam bonum et quam jucundum" etc. usque ad finem. Deinde assignabunt ei duo 
canonici juniores locum in choro et - si sit initiatus sacris - in capittulo; ex decreto enim 
Concilii Tridentini vocem in capittulo non habet, qui non est saltern in subdiaconatus ordine 
constitutus*. Si vero talis admissio fiat per procuratorem, fiet quidem modo praemisso, 
praeterquam quod neque dictus psalmus legetur, neque ad osculum pacis procurator ibit. 
Sed cum is, cujus est procurator, ad residentiam venire voluerit, tenebitur personaliter dictum 
juramentum praestare. Quod nisi fecerit, nee admittetur ad distributiones quotidianas, nee 
ad congregationes capittulares, imo pro non residente habebitur. Idem pene observandum est 
in admissione alicujus ad alia beneficia ecclesiae nostrae, praeterquam quod neque dictus 
psalmus legetur, neque ad osculum pacis ibitur. 

Hic tamen observandum in primis est, ne quis admittatur ad canonicatum et praebendam 
aut ad aliud beneficium hujus ecclesiae, cujuscunque conditionis aut qualitatis fuerit, nisi prius 
in capittulo legitimum exhibuerit documentum, quod ab Episcopo nostro Buscoducensi examine 
praevio tamquam idoneus ad hujusmodi beneficium sit admissus; hoc enim secundum decreta 
Conc. Trid, observandumvenit**. Debet praetereaadmittenduscoram decanoseuvicedecano 
et capittulo in sua admissione facere professionem fldei juxta formam in Conc. Trid.*** et 
Mechliniensi praescriptum. 

Est et illud observandum a decano seuvicedecanoet capittulo, ut in admittendis resignationi-
bus beneficiorum ecclesiae nostrae via permutationis vel alia et in praesentationibus diligenter 
videant, an persona admittenda sit secundum fundationem benefieii, ad quod cupit admitti, 
qualifieata, quod ex inspectione et lectione fundationis - si haberi queat - eonstare poterit. 

De modis conferendi beneficia, ad collationem seu praesentationem 
CapittuU spectantia 

Statuimus, ordinamus et innovamus quod juxta antiquam consuetudinem hactenus obser-
vatam tam beneficia quam officia ecelcsiastica, ad nostram collationem, praesentationem 
seu quamlibet aliam dispositionem pertinentia, per septimanas a canonicis nostrae ecclesiae, 
residentibus dumtaxat, conferentur, prout in suis vacaverunt septimanis, quibus ipsi fuerunt in 
turno - ut vocamus - conferendi, hoc videlicet modo: quod decanus capittuli conferet vacan
tia in prima septimana, dein canonieus, non aetate sed ordine receptionis ad canonicatum, 
senior in secunda septimana et sic deinceps usque ad ultimum receptum residentem; deinde 
rursus turnus recurret decani et aliorum predicto modo sequentium. Porro cum beneficium vel 
officium aliquod ecclesiasticum, unum vel plura, in septimana alicujus canonici vacaverit, cano
nieus ille qui hujusmodi beneficium vel officium conferre vel ad illud praesentare aliquem volu
erit, in capittulo nostro ad hoc indicto comparebit et personam, quam praesentare vel cui 
conferre voluerit, nominabit et nos - modo tamen persona idonea et secundum fundationem 
qualifieata inventa fuerit - nominationem hujusmodi approbare tenebuntur et beneficium vel 
officium hujusmodi vacans personae nominatae conferre, prius tamen solutis consuetis juribus, 
aut cautione sufficienti de iis solvendis legitime praestita ac praestito juramento, observatisque 
reliquis in admissione - de quibus in capite proxime praeeedenti - requisitis et necessariis. 
Qui etiam nostras literas, sigillo nostro sigillatas, dabimus, aut si dumtaxat praesentatio 
benefieii aut officii vacantis ad nos pertineat, ei ad quem institutio pertinet, personam nomi-
natam per literas nostras praesentabimus. Et si contingat per canonicum turnarium praesen-
tari personam aliquam, quam nos tamquam inidoneam et minime qualifieatam aut ex alia 
causa legitima non admiserimus, poterit ipse aliam personam qualifieatam praesentare, quam 
nos nullo modo rejicere poterimus. Incipiet autem septimana prima singulis annis primo die 
sabbathi post festum S. Servatii, hora duodecima in meridie facta. 

De juribus per novum canonicum, scholasticum, plebanum et 
cantorem solvendis 

Statuimus et ordinamus quod canonieus ad canonicatum et prebendam, scholasticus ad 
scholasteriam, plebanus ad plebaniam ecclesiae nostrae admittendus, tenebitur solvere in die 
* In margine: Sess. 22, cap 4; in (Constit.) Clement. Ut hi qui de aetate et qualitate in ordine 
praeftciendorum, libr. 1 ° ** In margine: Sess. 7 cap. 13, Sess. 25, cap. 9. *** In margine: Sess. 
25, cap. 2 (moet zijn: cap. 12.) 

66 



suae admissionis magistro fabricae capittuli nostri, pro tempore existenti, viginti florenos 
aureos justi ponderis, quolibet ad viginti octo stuferos monetae Brabanticae computato, vel 
valorem eorumdem. Cantor vero solvere tenebitur dumtaxat decem florenos Caroli, quolibet 
ad viginti stuferos monetae praedictae computato, prout in fundatione dictae cantariae contine-
tur. Ex quibus florenis praedictis virgifer capittuli nostri habebit pro molestiis suis convoca-
tionis unum florenum Hollandiae, aestimatum ad quatuordecim stuferos, semel et matricu-
larius tantumdem. Totum vero residuum applicabitur ad usum fabricae capittuli nostri, 
quae nullos habet annuos redditus praeter decem lopinos siliginis mensurae Becensis et 
triginta sex stuferos ad usum conservationis luminis - quod perpetuo in choro ante Venerabile 
Sacramentum in lampade servatur - Jura autem solvenda per novum decanum sunt cadem, 
quae sunt canonici, sic tamen ut si quis simul sit admittendus ad canonicatum et decanatum 
nostrae ecclesiae, teneatur solvere duplicia jura, semel ut canonicus et semel ut decanus, 
applicanda ut supra. 

De juribus sohendis per sacellanos et matricularium ecclesiae nostrae 

Statuimus et ordinamus quod recipiendus ad aliquam sacellaniam vel matriculariam eccle
siae nostrae, tenebitur solvere in die admissionis suae ad eamdem septem florenos aureos justi 
ponderis, quolibet ad viginti octo stuferos monetae Brabantiae computato, vel valorem eorum
dem. Ex quibus virgifer habebit simul cum matriculario unum florenum Hollandiae valoris ut 
supra. Totum residuum applicabitur ad usum fabricae praedictae. 

De modo indicendi capitulum 

Statuimus, innovamus et ordinamus, ut in actis et negotiis capittularibus maturius proce-
datur, quod pro quibuscunque negotiis capitulum fuerit solemniter indicendum, praesertim 
pro receptione et admissione ad beneficium aliquod vel officium vel ob aliud negotium arduum 
vel pro gratia aliqua insimulanda vel publicanda, semper pridie id fiat ante occasum soils per 
virgiferum, vel eo impedito vel absente, per ahum, qui idipsum singulis canonicis, si accessum 
habuerit, sin minus eorum familiaribus sive famulis aut ancillis, fideliter indicet, simul indi-
cando ipsis causam - modo eam sciat - in genere vel in specie ob quam capittulum indicatur, 
nisi ex revelatione causae periculum vel praejudicium alicui timeatur, quod decani vel vice-
decani conscientiae et judicio relinquimus. Ad dies veros dominicos vel festa, quae publice 
apud nos etiam a populo laico celebrantur, nunquam indicatur capittulum, nisi ex ardua, 
magna statimque expedienda causa. De hora autem, ad quam licitum sit indicere capittulum, 
observetur ut non celebrentur capittula sub divinis officiis majoribus, sed inter Matutinas et 
Summas animarum Missas, vel Summa Missa finita, vel a prandio ante vel post Vesperas et 
Vigilias - si fiunt - nisi forte ob arduam aliquam urgentemque causam, subito expediendam. 

De modo observando in ipsis congregationibus capittularibus 

Statuimus, innovamus et ordinamus, ut omnes et singuli canonici capittulariter congregati, 
honeste et quiete se gerant, a clamoribus, rixis, verbis contentiosis et praesertim a contumeliis 
sese penitus contineant, sedeat quilibet eorum suo loco secundum ordinem receptionis ad 
praebendam aut ordinis dignitatem. Et super negotiis per decanum vel vicedecanum propo-
sitis deliberent singuli et sententiam suam explicent suo ordine, sic videlicet ut unus alium in 
sua deliberatione non impediat vel turbet. Et videant singuli, ut neque precibus, pretio, odio, 
amore vel aliquo private favore alicujus personae ab ipsa veritate aut aequitate de his, quae 
sciverint vel audierint, recedant, sed syncere secundum quod eorum conscientia, re bene 
expensa, pro aequitate respondendum judicaverit, respondent. Si autem aliquis canonicorum 
alium in suis deliberationibus impedire vel turbare, a decano vel vicedecano super hoc monitus, 
non destiterit secundum decani et capittuli decretum, juxta excessus et inobedientiae quali-
tatem absque dissimulatione per poenam aliquam pecuniariam vel aliam est puniendus. 

De capittulis generalibus singulis annis celebrandis 

Statuimus, innovamus et ordinamus quod singulis annis, inhaerendo consuetudini hactenus 
observatae, bis celebretur capittulum generale, semel primo die feriaU post festem D. Andreae 
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pro omnibus et singulis negotiis ecclesiae nostrae et aliis tunc tractari solitis expediendis, 
secundo primo die feriali post festum S. Servatii, in quo - nisi ante id fecerint - omnes canonici 
et beneficiati nostrae ecclesiae, cupientes habere gratiam absentiae pro anno futuro, per se aut 
per procuratorem eam a decano vel vicedecano et capittulo petere vel sese ad residentiam 
praesentare, si nondum resideant, sed residere in festo Joannis Baptistae proximo cupiant, 
debentque novi residentes esse in primis Vesperis pridie D. Joannis Baptistae. Quod si neutrum 
horum fecerint, tanquam foranei habebuntur atque omnes et singuli fructus beneficiorum anni 
sequentis cedent ad usum ornamentorum chori ecclesiae nostrae, quemadmodum idipsum 
ex antiqua consuetudine est observatum. Non concedetur autem cuiquam, etiam petenti eam, 
absentia, nisi ipse resederit in loco studii vel alio privilegiato, aut secundum decreta Cone. 
Trid. actu resederit in cura aliqua pastoral! diocaesis nostrae Buscoducensis et officio pastoral! 
fungatur. Is autem qui licentiam absentiae a capittulo petiverit et obtinuerit pro anno futuro, 
non poterit illo anno pro libitu suo ad residentiam redire, nisi decanus vel vicedecanus et 
capittulum, vel saltern major pars, in hoc consenserit. TUud et hie observandum, quod procurato-
rium, quo quis constitutus est ad petendum alterius nomine presentiam vel absentiam, debet 
esse de data ejusdem anni, quo ipse petit presentiam vel absentiam; et hoc ad obviandum 
fraudibus, quae committi possent. 

De canonicis et caeteris beneficiatis ac aliis suppositis capittuU quorum culpa vel occasione alicui 
injuriae vel minae fiunt 

Pacem et concordiam inter supposita capittuli conservare cupientes, statuimus, innovamus 
et ordinamus, quod si quis suppositorum capittuli aliud suppositum injuria verbo vel opere 
per se vel alium affecerit, poterit is, qui injuria affectus est, querelam suam apud decanum vel 
vicedecanum et capittulum de injuria sibi facta deponere, qui diligentiam suam adhibere tene-
buntur, ut quam primum fieri poterit, talia supposita sibi mutuo reconsilientur et, veritate 
cognita, poenam et satisfactionem pro delicti qualitate et quantitate, necnon personae lesae 
conditione, justa(m) injungent, vel utrique - si culpabilis inveniatur - vel alteri tantum. Quod 
si ille, qui se lesum vel injuria affectum asserit, suis amicis laicis de hujusmodi injuria con-
quereretur et occasione hujus querelae illi, a quo se lesum conqueritur, vel alicui alio supposi
torum capittuli nostri ab eis minae vel violentiae aliquae fiant, talis sive canonicus fuerit, 
sacellanus vel aliud capittuli suppositum, qui hujusmodi minarum vel violentiae occasio fuerit, 
ad arbitrium capittuli punietur et praeterea cogetur hujusmodi minas vel violentias impedire, 
quod si * intra triduüm, postquam a decano vel vicedecano, vel per duos canonicos a decano 
vel vicedecano et capittulo ad hoc deputatos, ad hoc faciendum requisitus fuerit, sedulo facere 
differat, per substractionem partis fructuum beneficii vel officii sui secundo punietur. 

De poena illorum, qui revelant secreta capittuli. 

Statuimus, innovamus et ordinamus, quod canonicus secreta capittuli, id est illud quod 
decanus vel vicedecanus jusserit ad tempus vel perpetuo celandum, alicui non capittulari 
revelaverit, talis sit ipso facto sex menses privatus suffragio in capittulo et ulterius juxta facti 
qualitatem, ad arbitrium decani et capittuli, etiam tamquam perjurus, punietur. 

De muneribus non recipiendis ab aliquibus apud capittulum promovendis 

Statuimus, innovamus et ordinamus prohibentes, ne quisquam canonicorum munera aliqua 
accipiat, quorum intuitu aliquos** vel ad decimas, terras vel alios fructus capittuli arrendan-
dos, vel ad beneficium vel officium aliquod, ad collationem, praesentationem vel aliam disposi-
tionem capittuli pertinens, obtinendum - sub poena arbitraria per decanum vel vicedecanum 
et capittulum statuenda. 

Quod nullus debet exercere officium seculare extra ecclesiam nostram. 

Statuimus, innovamus et ordinamus, ne quisquam canonicorum vel beneficiatorum ecclesiae 
nostrae residens deinceps exerceat vel acceptet officium aliquod saeculare extra ecclesiam nos
tram ad temporalitatem vel forum seculare pertinens. Si quis contrarium fecerit, sit ipso 
facto privatus omnibus distributionibus, tam anniversariorum quam aliis, et praeterea ad 
arbitriiun decani vel vicedecani et capittuli punietiu'. 

* Hs. nisi ** de copiist zal hier een of meer woorden vergeten hebben af te schrijven. 
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De sacellanis nostris extra ecclesiam nostram officio vel beneficia servientibus 

Statuimus, innovamus et ordinamus, ne aliquis sacellanus, in nostra ecclesia residens, extra 
ecclesiam nostram, absque licentia capittuli petita et obtenta, alicui officio vel beneficio serviat 
sub poena statuti immediate praecedentis. 

De sacellanis nostrae ecclesiae non residentibus 

Statuimus, innovamus et ordinamus, quod quoties aliquis sacellanus ecclesiae nostrae, vel 
alius beneficium aliud in eadem possidens, non resederit personaliter in dicta ecclesia nostra, 
quod fructus omnes hujusmodi sacellaniae aut beneficii cedent pro illo tempore et anno inte-
graliter ad usum fabricae chori capittuli nostri, sic tarnen quod Missae et alia onera hujusmodi 
beneficiis annexa, recte per capittulum curentur fieri, nisi talis non residens resederit in loco 
aliquo privilegiato de fructibus in absentia recipiendis, aut nisi pastor in nostra diocaesi 
Buscoducensi fuerit et in suo pastoratu personalem residentiam actu fecerit, quemadmodura 
supra statuto septimo dictum est. 

De anniversario fundando 

Statuimus, innovamus et ordinamus, quod quilibet ecclesiae nostrae canonicus et praeben-
dam pacifice adeptus, sive resideat sive non, tenebitur per decessum, hoc est post mortem 
suam, si canonicus moriatur, relinquere pro anniversario suo, perpetuo in dicta ecclesia per 
capitulum et ejus supposita celebranda, tres libras pagamenti hereditarias bene assignatas 
aut valorem earum, relinquendo pro eis semel viginti et unum florenos Rhenenses aureos, quo-
libet ad viginti octo stuferos monetae Brabantiae computato. Si quis autem canonicorum hujus
modi tres libras aut valorem earum modo praescripto pro anniversario suo non reliquerit, 
poterit tune capittulum ex fructibus praebendae ejus et emolumentis omnibus anni mortis aut 
gratiae, aut ex aliis bonis ejus promptioribus, si aliqua habeat, tantum reservare, ut inde tres 
libras pagamenti praedictas emere possit. Quarum trium librarum decanus et capittulum duas, 
plebanus vero, scholasticus, cantor et reliqui nostri sacellani et beneficiati, residentes dum-
taxat, unam libram pagamenti habebunt. Ipse vero plebanus, scholasticus, cantor et reliqui 
beneficiati unam libram pagamenti relinquere modo praedicto tenebuntur, mediatim decano 
et capittulo, mediatim sibiipsis applicandam, pro perpetuo anniversario in ecclesia nostra 
celebrando; ad quod faciendum ipsi se et bona sua pro se et suis successoribus obligarunt, ut 
patet ex antiquis statutis titulo: „De anniversario celebrando." 

De modo celebrandi dicta anniversaria 

Statuimus, innovamus et ordinamus quod - quemadmodum fieri consuevit - quandocunque 
anniversarium celebrabitur pro Duce, Ducissa Brabantiae, vel Domino seu Domina Becensi, 
seu pro fundatoribus ecclesiae nostrae fient Vigiliae novem lectionum cum psalmo „Venite 
exultemus" etc. et postridie cantabitur Missa animarum in choro. Simili modo fient Vigiliae 
et Missa pro decano, canonico et sacellano vel alio quocunque, qui pro suo anniversario per
petuo celebrando legaverit capitulo nostro septem libras pagamenti de Buscoducis vel amp-
lius hereditarii redditus. Sin vero minus legaverit, fient Vigiliae - prout hactenus in nostra 
ecclesia fieri consuevit - trium lectionum cum Missa postridie in choro canenda. 

De distributione in anniversariis danda. 

Statuimus et ordinamus, quod distributiones et emolumenta omnia et singula, pro anni
versariis relicta, dentur tantum presentibus in iisdem * et in choro secundum ordinationem 
Concilii Provincialis Mechliniensis permanentibus. 

De vestitu cleri ecclesiae nostrae 

Statuimus et ordinamus quod loco antiqui statuti nostri capittuli, quod de vestibus cleri 
nostri disponit, servetur ordinatio Conc. Trid. in diversis sessionibus et Conc. Mechl. titulo 
„De vita et honestate clericorum", sub poenis ibidem expressis. Et quemadmodum in dic-

* In margine: Habeter istud in cap „Consuetudinem" (de clericis non residentibus) in 6 (voor
schrift van Bonifatius VIII). 
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tis conciliis habitus indecens et ordini clericali minime congruens prohibetur, ita et ne quis 
de clero nostro existens arma ferat nisi ex causa legitima, utpote peregrinationis, vel alia per 
decanum seu vicedecanum et capittulum approbata, prohibemus sub poena arbitraria, per 
decanum seu vicedecanum et capittulum statuenda. De ludo item aleae et de tabernarum 
potoriarum frequentatione observari volumus, prout in dictis Conciliis Trid. et Mechl. consti-
tutum est. 

De concubinariis et nuptiis celebrandis 

De concubinariis et concubis, loco antiqui statuti nostri capittuli, exacte observari volumus 
statutum Conc. Trid. * De nuptiis autem celebrandis statuimus, innovamus et prohibemus, 
ne quisquam in ecclesia nostra beneficiatus, sive resideat sive non, nuptias suarum prolium 
illegitimarum, si aliquas habeat, aut exequias illarum publicas demi suae celebret, neque vel 
in domo sua vel extra eam hujusmodi nuptiis vel exequiis publice et personaliter intersit, 
neque hujusmodi proles suas illegitimas ad ministrandum sibi in divinis admittat, neque etiam 
conjugatas sibi cohabitare permittat**; adeo ut si contra aliquid praedictorum a quoquam 
ecclesiae nostrae beneficiato factum fuerit, ipso facto incurrat multam duarum librarum Flan-
driae irremissibiliter solvendarum et fabricae chori nostri applicandarum toties quoties hujus
modi quid contigerit. 

De receptore per decanum et capitulum const ituendo, qui recipiat fructus canonicorum et aliorum 
beneficiatorum ecclesiae nostrae absentium 

Ad meliorem conservationem omnium fructuum et emolumentorum beneficiorum,in ecclesia 
nostra Becana fundatorum, statuimus et ordinamus, quod per decanum seu vicedecanum et 
capitulum constituendus est receptor, qui fructus omnes et emolumenta canonicatuum, prae-
bendarum et aliorum beneficiorum eorum, qui in ecclesia nostra personaliter non resident, 
sub cautione sufficient! et certo stipendio ordinando, recipiat et de receptis decano seu vice-
decano et capittulo singulis annis inter festum D. Servatii et Joannis Baptistae compu-
tum et reliqua facial, ut quae ultra onera beneficie annexa et alia, quae solvenda occurrent, 
excrescent et supererunt, vel ipsi receptori, si ex causa per capittulum approbata absit, vel 
fabricae capittuli nostri appliccntur. Item statuimus, innovamus et ordinamus, quod nullus 
canonicus propria auctoritate, vel quomodolibet aliter, fructus et proventus praebendae seu 
redditus communes capittuli, pecuniam seu bladum, quoquo nomine censeantur, levet vel 
percipiet ab aliquo debitore, quantumcunque capittulum dicto canonico teneatur, nisi facta 
computatione in capitulo et assignata ipsi schedula; contrarium faciens, nisi illud intra quin-
decim dies postquam receperit restituat, poenam dupli illius quod levavit ipso facto se noverit 
incurrisse, imo fructus praebendae ejus cedent aliis canonicis praesentibus, donec de praemissis 
satisfecerit plene. Et hujusmodi poenam capittulum sic delinquenti remittere non potest 
vel quitare. Deinde volumus diligenter observari ea ,quae pro conservatione bonorum ecclesias-
ticarum per diversa capita constituta sunt in Conc. Mechl. et Buscod. 

De iis, qui Missas suas, ad quas obligantur, non celebrent. 

Statuimus et ordinamus, quod si quis suppositorum capittuli nostri Missas suas, ad quas 
obligatur, crassa negligentia vel contemptu secundum tenorem fundationum per se aut per 
alium non celebraverit, sit ille obligatus toties quoties Missas suas celebrare sic omiserit, intra 
triduüm, postquam a decano vel vicedecano ad hoc requisitus fuerit, solvere magistro fabricae 
capittuli nostri unum stuferum monetae Brabantiae ad utilitatem ejusdem fabricae applican-
dum. Missas nihilominus modo praemisso omissas per se aut per alium recuperare obligatus erit 
et si in solutione praedicti stuferi, aut in recuperatione Missarum sese difficilem aut rebellem 
reddiderit, gravius ad arbitrium decani seu vicedecani et capittuli tamquam statutorum trans
gressor et perjurus punietur, curabitque decanus et capittulum Missarum recuperationem per 
arrestationem fructuum beneficii ejus. Si tarnen sint Missae, quarum fundationes obligant 
omittentes toties quoties omiserint ad solutionem grossi veteris aut alterius poenae, hujusmodi 
fundationes etiam hac ex parte volumus diligenter observari. Illud praeterea volumus circa 

* In margine: Sess. 24, cap. 8 et (Sess) 25, cap. 14. 
** In margine: Idem prohibetur cap. 8 „De minisiris ecclesiae" in Conc. Buscod. 
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Missarum celebrationem observari*, ut si quis presbyter ecclesiae nostrae pridie ob magnam 
temulentiam et ebrietatem publice aliis scandalo fuerit, aut insolentiam aut crimen aliquod 
nocturnum commiserit, et nihilominus postridie, hesternam fortassis adhuc eructans et redo-
lens crapulam, sacrosanctum altaris Sacrificium offerre temerario ausu praesumpserit, 
graviter ob tam audacem temeritatem, quam ob scandalum et irreverentiam, tam eximio 
Sacramento illatam, a decano seu vicedecano et capittulo absque dissimulatione puniatur. 
Ordinamus item et mandamus omnibus capittuli nostri suppositis, ut Horas suas canonicas, 
ad quas ex officio, beneficio vel ordine obligantur, legere non negligant. Quod si in his legendis 
defectuosi fuerint, nisi per gravem morbum legitime excusentur, ad arbitrium decani seu 
vicedecani et capittuli puniri volumus poena aliqua pecuniaria irremissibiliter solvenda et 
ad pium usum applicanda. 

Statuta quaedam antiqua plebaniam et plebamim ecclesiae nostrae concernentia 

Cum autem saluberrimas nostrorum patronorum ordinationes, statuta atque visitationes 
laudabiles, quas ipsi plebaniae fundatione**, ferventi charitatis zelo et alacri studio, ad omni-
potentis Dei laudem et gloriam in perpetuum firmiter inviolabiliterque observari statuerunt et 
decreverunt, nullatenus nostrae ex negligentia et incuria aut plebani nostri contraventione 
temeraria attritas fieri seu in oblivionem abire dignum sit, sed magis magisque expediat debitis 
circumspectionibus corroborari atque ampliari, praesertim dum per eos cultus augmentetur 
divinus et piae mentes ad devotionem prae oculis semper habendam excitentur, propterea 
statuimus, innovamus et ordinamus, quod quicunque deinceps plebanus ad nostrae ecclesiae 
plebaniam per cessum vel decessum promovebitur et assumetur, ante suam receptionem et 
admissionem solemniter jurabit omnia ecclesiae nostrae statuta nostrorumque patronorum 
fundationes et ordinationes, una cum visitationibus Ordinariorum desuper factis, inviolabiliter 
et absque contradictione qualicunque firmiter fideliterque imperpetuum observare et de jura-
mento observationis praestando dispensationem seu absolutionem nullatenus impetrare. Item 
jurabit quod de quibuscunque Missis extra suum altare in ecclesia nostra celebrandis, cantandis, 
legendis seu posthac erigendis aut fundandis, f)er se aut per alium quovis quaesito colore se 
nullatenus intromiscebit, licentia a decano aut vicedecano et capittulo prius non petlta et ob-
tenta, ne Missa plebaniae quotidie ante Primam in altari S. Nicolai juxta suorum fundatorum 
statuta et ordinationes celebranda omittatur. Item jurabit observare conditiones in unione 
cappellaniae S. Catharinae ecclesiae nostrae cum plebania ejusdem ecclesiae, pro majori et 
sufficienti competentia plebani ex consensu decani et capittuli facta, expressas, quae condi
tiones illi in admissione ad plebaniam - ne ignorantiam praetendere possit - praelegentur. 

De testamentis 

Statuimus et ordinamus, ut executores testament! alicujus suppositi capittuli nostri statim 
a morte testatoris testamentum ipsius decano seu vicedecano et capittulo visitandum et appro-
bandum exhibeant, antequam de hujusmodi testamenti executione sese immisceant, ponantque, 
si laici sint alii in ecclesia nostra non beneficiati, cautionem idoneam, quod submittent se 
jurisdictioni nostrae. Et approbato testamento fiat statim coram notario et testibus bonorum 
testatoris inventarium et sic omnia et singula bona, ad executionem pertinentia, sub bene
ficio inventarii apprehendant et voluntatem defuncti f ideliter exequantur. Et exequiis decenter 
secundum qualitatem et conditionem defuncti celebratis, curent in foro, in loco consueto 
publicandi aliqua negotio, die aliquo dominico vel festivo, finita Summa Missa publicari, ut 
omnes creditores ipsius defuncti, quibus ipse debebat, compareant coram executoribus certa 
die, in publicatione praedicta praefigenda, per testes idoneos aut per alia documenta legitima 
verificaturi sua credita. Et tune executores primo satisfaciant capittulo de juribus ordinariis, 
postea de expensis victualibus, si alicui debeat, deinde servitoribus et ancillis, deinde creditori-
bus, demum legatariis, cuilibet pro rata bonorum ipsius defuncti. 

Statuimus item et ordinamus, quod si talis defunctus aliquas ordinationes loco et permodum 
testamenti seu codicilli coram testibus fide dignis fecerit, etiamsi non scripserit illas, aut etiam 
nuUo teste presente, vel ipse scripserit, vel per alium scriptas suo nomine subsignaverit, 
hujusmodi ordinationes aliquo praedictorum modorum factae reputentur et habeantur pro 

* Bijgeschreven; idem Conc. Buscod. („De Sacram Euchar" cap 2). ** Hs fundationem 
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sufficienti testamento vel codicillo, sic quod post hujusmodi ordinationes, sic ut praemittitur 
factas, nullo modo censeatur intestatus ab hac vita discessisse. Quemadmodum nee ille, cujus 
executores,in testamento vel codicillo ab ipso nominati et electi.onus executionis post mortem 
ipsius testatoris acceptare recusant; hoc enim si contingat, decanus et capitulum nostrum in 
eorum loco alios fide dignos substituere tenebuntur, qui ultimam defuncti voluntatem, quan
tum in ipsis erit et quantum bona ipsius testatoris, sub beneficio inventarii inventa et apprehen-
sa, sese extendent, sub rationabili stipendio et expensis domus mortuariae exequantur. 

Statuimus praeterea et ordinamus, quod si suppositum aliquod capituli nostri nullo modo-
rum praedictorum testamentum condiderit et proinde hac ratione intestatus decesserit, con-
stituet decanus seu vicedecanus et capitulum curatores, qui facto legitime coram notario et 
testibus bonorum inventario modo supra expresso, de bonis defuncti fideliter disponent, 
quemadmodum ipsi de se fieri vellent; et si quid ultra praedicta excreverit, ad ordinationem 
decani seu vicedecani et capituli secundum antiquam et laudabilem consuetudinem disponetur. 

De computu per execiitores reddendo 

Statuimus et ordinamus, quod executores testamenti alicujus defuncti tenebuntur intra 
mensem post annum primum, ab executione acceptata elapsum, reddere computum coram 
decano seu vicedecano et capittulo de sua executione, aut causam legitimam allegare, quare 
eum reddere adhuc nequeant, sub poena et correctione ad arbitrium eorumdem decani seu 
vicedecani et capittuli praescribenda. Tenebuntur praetera anno primo elapso reddere ratio-
nem de piis legatis testatoris coram Episcopo, qui piarum dispositionum, tam in ultima volun-
tate quam inter vivos, est executor, quemadmodum more scripto declaravit Cone. Trid. Sess. 
22 cap. 8*. Et testamentum, codicillum et alia munimenta ad dictum computum necessaria 
exhibeant, quemadmodum hoc a Cone. Buscod. cap. 1 ° „de testamentis" recte constitutum est. 

De illis, qui per infirmitatem, ut medicos aut chirurgos consuiant, abesse debent. 

Quia infirmis remedium medicinae necessarium est, idcirco ordinamus et statuimus, quod si 
contingat aliquem canonicum vel beneficiatum ecclesiae nostrae aliquo morbo aut corporali 
defectu laborare, adeo ut ad ecclesiam venire nequeat, aut ad consulendum medicos aut 
chirurgos foras proficisci cupiat, aut - ut concedit Cone. Mechl. - pro conservanda aut recupe-
randa valetudine aerem ad tempus mutare velit, talis poterit libere abesse et tanquam praesens 
in choro distributionum particeps erit, hac tamen lege quod ob praedictam aliquam causam 
foras proficiscatur. Tenebitur nihilominus a decano vel vicedecano et capittulo licentiam 
proficiscendi ante abitum suum petere, si dictas distributiones recipere velit. Et si talis fraudem 
fecisse et falsam causam allegasse deprehensus fuerit, ad arbitrium decani seu vicedami et 
capittuli tanquam injustus et impostor capittuli punietur. Hie tamen observandum quod talis 
infirmus, etiam ex causis praedictis, non poterit abesse ultra dies in antiquis capittuli nostri 
statutis concessos, nisi consensu capittuli peticrit et obtinuerit; concedunt autem antiqua 
statuta dies sexaginta in uno anno, ultra quos si quis absque praedicto capittuli consensu 
petito et obtento abfuerit, tanquam foraneus erit et habebitur. 

De officio notarii capittuli nostri 

Statuimus et ordinamus, quod is qui assumendus est in notarium capittuli nostri, debebit 
in admissione sua praestare juramentum, quod fideliter serviet et secreta capittuli nostri 
neque dum in servitio capittuli est, neque etiam si illud reliquerit, non revelabit. Per 
secreta autem capittuli intelligimus ea quae decanus seu vicedecanus mandaverit ad tempus 
certum vel perpetuo celanda. Quodque de admissione canonicorum et aliorum beneficiatorum 
ecclesiae nostrae ad possessionem et de juramentis per eos praestitis et aliis similibus actis 
capittularibus fideliter registrum servabit. 

De officio matricularii sive custodis ecclesiae nostrae. 

Statuimus et ordinamus, quod is qui ad exercitium et administrationem officii matricularii 
a capittulo est admittendus sive instituendus, debet in primis ponere fidejussores sufficientes 

* In margine: In 3° Decretal., cap. „tua mors", de testamentis. 
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de ornamentis chori nostri et aliis, quae ipsius custodiae committuntur fideUter custodiendis, 
adeo ut si quid eorum ipsius negligentia aut culpa perdatur aut auferatur, ipse tenebitur satis-
facere. Et in admissione ejus omnia ornamenta et alia ipsius custodiae committenda tradentur 
ei per inventarium auctenticum, cujus capitulum unam servabit copiam et ipse alteram. Et 
singulis annis die aliquo convenienti infra octavas Trium Regum debebit dictus matricularius, 
adhibito inventario, omnium quae in dicto inventario continentur exhibere inspectionem decano 
seu vicedecano et capittulo, aut saltern ex horum commissione ipsi magistro fabricae capittuli 
pro tempore existenti cum unico canonico, per decanum seu vicedecanum et capittulum 
adjuncto, ad hoc singulis annis deputato. Deinde - quemadmodum olim ab Episcopo 
Leodiensi et a tribus patronis ecclesiae nostrae fuit ordinatum - debet dictus matricularius 
esse diligens in modo pulsandi et observare, ut horis debitis et tempore praefixo semper 
pulset, ut canonici, capellani et alii ecclesiae nostrae ministri, licet eorum habitationcs distent 
ab ecclesia, possint commode et tempestive venire ad ecclesiam. Ut tamen habeat matri
cularius communem aliquam regulam de horis et modo pulsandi, videtur ei certus praescri-
bendus esse modus. 

Statuimus ergo et ordinamus, quod in omnibus festis, quae in ecclesia nostra triplicia sunt, 
primus pulsus ad Matutinas fieri debeat hora quarta cum maxima campana, secundus ad 
medium quintae cum nola, hoc est cum minori campanula consueta, tertius vero et ultimus 
ante Matutinas ad quintam cum maxima campana et aliis majoribus; deinde sub Matutinis 
circa ultimam lectionem et tertio circa „Benedictus". In dominicis vero et festis duphcibus et 
novem lectionum primus pulsus ad Matutinas fiet ad medium quintae cum mediocribus cam-
panis more consueto, secundus hora quinta, tertius et ultimus ad medium sextae. Diebus vero 
ferialibus, quando tres dumtaxat sunt lectiones, primus pulsus fiet hora quinta, secundus ad 
medium sextae et tertius hora scxta cum campanis ordinariis. Tempore autem quadragesi-
marum propter officii prolixitatem et ne detur occasio praecipitanter, indistincte, irreverenter 
etscandaloseprecesHorariascanendi,observandumest,ut etiamsi tres dumtaxat sint lectiones, 
Matutinum incipiatur ad medium sextae et fiat pulsus eisdem horis, quibus fit in festis novem 
lectionum; deinde hora nona more consueto pulsabitur campanula parva ad Primam dura-
bitque dictus pulsus ordinarie usque ad quartam partem horae post nonam inclusive et non 
diutius, tune enim statim, et non ante, incipietur Prima. Diebus tamen, quibus est jejunium 
diocaesis nostrae extra quadragesimam primus pulsus ad Primam fiet ad medium dccimae, 
exceptis diebus dominicis et festivis et illis diebus, quibus canendae sunt duae Missae, una de 
tempore et altera de festo vel pro defunctis. In quadragesima cum Vesperae canuntur ante 
prandium pulsus ad Horas semper fiet, ordinarie hora nona. A prandio primus pulsus ad 
Vesperas fiet hora prima consueta campana, secundus ad medium secundae, tertius hora 
secunda usque ad quartam partem horae inclusive et non diutius. Diebus tamen jejuniorum 
extra quadragesimam fit pulsus ad Vesperas una media hora serius, nisi sint Vigiliae. In qua
dragesima autem, dum Vesperae fiunt ante prandium, fit unicus pulsus ad Completorium 
hora...*. Si autem fiant Vigiliae fit pulsus. 

Ad Laudes Vespertinas pulsabitur hora sexta in aestate, allo tempore citius secundum diver-
sitatem et brevitatem aut longitudinem dierum campanis consuetis. 

Ad Missas votivas, quae singulis diebus fiunt, exceptis dominicis, finitis Matutinis pulsa
bitur hoc modo, quemadmodum olim fieri consuevit: Ad Missam venerabilis Sacramenti, 
quemadmodum ad Laudes ejus, diebus jovis tempestive antea ludetur campanulis et pulsa
bitur maxima campana, quemadmodum exigit honor et reverentia tanti tamque eximii 
Sacramenti. Ad Missam Nominis Jesus pulsabitur maxima campana sine lusu. Ad Missam 
D. Virginis ludetur campanulis sine pulsu. Ad reliquas Missas votivas quotidianas pulsabitur 
media campana sine lusu. 

Pulsus denique meridionalis fieri debet hora duodecima, aut saltern ad medium duodecimae. 
Et tamen semper matricularius claudere tenebitur templum usque ad horam primam; similiter 
a Vesperis usque ad Laudes Vespertinas claudere tenebitur, nisi statim aut paulo post fiant 
Laudes Vespertinae. 

Statuimus item et ordinamus, sequendo ordinationem patronorum ecclesiae nostrae, quod 
dictus matricularius debet fideliter et in ecclesia reverenter servire plebano ut suo domino in 
his, quae ad regimen ecclesiae et curae pastoralis et matricularü officium pertinent, proviso 

* In hs. niet ingevuld. 
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tarnen quod capittulum debitis matricularii officiis absentiae ejus tempore non fraudetur. 
Tenetur enim dictus matricularius Matutinis et singulis Horis interesse et primam lectionem 
in Matutinis canere in officio trium dumtaxat lectionum, in officio vero novem lectionum 
quartam, sicut hoc fiactenus et pristinis temporibus fieri consuevit et ad hoc faciendum matri
cularius per decanum seu vicedecanum per substractionem fructuum officii ejus compellatur. 
Praeterea quae in Conc. Buscod. de eisdem matriculariis cap. 1 et 2 - et in his nostris statutis 
non continentur - statuta sunt, tanquam hic expressa observari volumus. 

De officio virgiferi 

Bastionarius seu virgifer capittuli tenetur suis dominis ratione officii sui servire in negotiis 
ipsorum et causis in Beeck occurrentibus et singulis diebus dominicis interesse Summo Sacro 
a principio usque ad finem et stare cum sceptro sive virga capittuli in summo choro in sedi-
libus inferioribus ante locum decani. Debet praeterea cum dicto sceptro interesse et praecedere 
processionibus cleri nostri more consueto. Et singulis diebus festivis tam duplicibus quam 
triplicibus festis debet interesse utrisque Vesperis et Summo Sacro et in triplicibus festis debet 
etiam interesse Matutinis stando cum sceptro in choro, ut supra dictum est; et tenetur adjuvare 
in induendis et exuendis cappis in sacrario et praecedere cum sceptro dum fit thurificatio in 
officio diviiio, ut moris est. Obligatur praeterea ad mandatum decani vel eo absente vicedecani 
indicere capittulum et citare vocandos in jus coram decano et capittulo, habito tarnen prius 
consensu decani seu vicedecani. Tenetur denique in generalibus capittulis, celebrandis bis 
singulis annis - ut supra expressum est - cum aliis suppositis capittuli interesse Juxtajuramen-
tum in admissione ad dictum officium praestitum. Tenetur denique in admissione sua facere 
professionem fidei secundum tenorem in Conc. Prov. Mechl. conformiter Conc. Tri d.* ex
pressum. 

De officio distributoris. 

Statuimus et ordinamus, quod distributor, a capittulo assumendus, cum sue substitute 
debebit, dum assumetur, praestare juramentum quod distributiones fideliter distribuet, illis 
dumtaxat qui secundum ordinationem Conc. Prov. Mechl. praesentes erunt aut permane-
bunt, aut ex causis legitimis ibidem allegatis tanquam praesentes habebuntur. Et si 
quis causam aliquam absentiae a divino officio per se aut per alium distributori in-
dicaverit, tenebitur distributor eamdem causam decano aut vicedecano indicare, ut expendat 
an legitima sit antequam ei absenti distributiones distribuat. Et si quis canonicus fraudcm 
fecisse deprehensus fucrit, sic quod ex causa non legitima absens sit, et nihilominus suas distri
butiones sub praetextu legitimae causae receperit, sit ille ipso facto distributionibus omnibus 
chori per mensem privatus et praeterea ad restitutionem distributionum, sic ex causa non 
legitima perceptarum, teneatur; quas si restituere recuset, defalcabuntur ei pro rata temporis, 
donec restitutio plena facta fuerit. 

De debito solvendo per suppositum capittuli 

Statuimus et ordinamus, quod is qui est suppositum capittuli nostri, cujuscunque dignitatis, 
status vel conditionis fuerit, coram nobis de debito per creditorem monitus vel citatus, con-
victus et condemnatus, tenebitur hujusmodi suum creditorem, post injunctionem capittuli, intra 
dies quatuordecim immediate sequentes reddere contentum, sub poena arbitraria per decanum 
seu vicedecanum et capittulum statuenda. Item statuimus et ordinamus, quod hujusmodi sup
positum de debito monitum, postquam creditori, probationem non habenti, juramentum detu-
lerit et hoc susceperit vel ei remiserit, statim creditori satisfaciat sub poena arbitraria per 
decanum seu vicedecanum et capittulum statuenda. Item statuimus et ordinamus, quod cre
ditor aliquis exigens debitum a domo mortuaria alicujus, qui de nostra jurisdictione existens 
defunctus fuerit, suam intentionem et creditum probare debeat, cui juramentum deferri non 
debet, nisi habeat semi-plenam probationem, si creditum fuerit exiguum, alias illud probare 
tenebitur. 

* In margine: Sess. 24, cap. 2 (moet zijn cap. 12). 
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IV 

DE CAPITULAIRE EDEN 

Juramentum per Decanum praestandum 

Ego N. canonicus ecclesiae S. Petri Bekensis, Leodiensis dioecesis, in decanum ejusdem 
ecclesiae electus, juro ad haec Sancta Dei Evangelia, quod ad decanatum hujus ecclesiae 
S. Petri praedictae, ad quem per vos, dominos et capitulum dictae ecclesiae, debeo 
admitti et recipi, canonicum habeo ingressum, jura et congregata* ejusdem, quantum in me 
est, pro posse meo conservabo, alienata et illicite distracta revocabo et ad proprietatem reducam; 
secreta capituli nemini pandam, sed ea celabo; statuta tam ordinata quam ordinanda cere-
moniasque ejusdem ecclesiae solemniter observabo. Juro insuper in eodem decanatu persona-
liter residere ac eidem canonice deservire, vosque, dominos praefatos, de quibusvis incommo-
dis et expensis, ratione ejusmodi electionis, receptionis et admissionis emergentibus seu forsan 
emersuris, indemnes observabo, vobisque, dominis meis de capitulo, decanatus mei nomine in 
expensis faciendis et capitulo incumbentibus contribuam, vobisque ero de caetero obediens et 
fidelis. Sic me Deus adjuvet et haec Sancta Evangelia. 

Juramentum per Canonicum vel Plebanum praestandum 

Ego N. juro ad haec Sancta Dei Evangelia, quod ad canonicatum et praebendam - ad 
plebaniam - hujus ecclesiae S. Petri Bekensis, ad quos - ad quam - per vos, dominos decanum 
seu vicedecanum et capitulum, debeo admitti ac recipi, canonicum habeo ingressum, jura et 
congregata eorumdem - cjusdem - quantum in me est, pro meo posse conservabo, alienata 
et distracta totis viribus revocabo et ad proprietatem reducam; secreta capituli nemini pandam, 
sed ea canonice celabo; statuta, ordinationes ac ceremonias ejusdem ecclesiae solemniter 
tenebo**, vosque, dominos praefatos, de quibuscunque incommodis ratione hujusmodi recep
tionis et admissionis emergentibus seu forte emersuris indemnes observabo*** et nunquam 
conspirationem faciam contra vos aut aliquem vestrum, neque contra ecclesiam Leodiensem 
vel aliquamex eis****, nee contribuam in faciendo,etpersonaliter ipsis canonicatui et praeben-
dae deserviam, et residebo nisi obtinuero super hoc licentiam a dictis dominis decano seu 
vicedecano capitulo hujus ecclesiae B. Petri Bekensis, Horasque nocturnas et diurnas in 
eadem ecclesia frequentabo. Sic me Deus adjuvet et haec Sancta Evangelia. 

Juramentum per Beneficiatum vel Capellanum praestandum 

Ego N. juro ad haec Sancta Evangelia, quod ad altare N., in hac ecclesia S. Petri Bekensis 
fundatum, ad quod per vos, D. D. decanum seu vicedecanum et capitulum, etc. ut supra, et 
personaliter ipsi altari sive beneficio deserviam et residebo, nisi obtinuero super hoc etc. 

Achter het formulier van 1571 staat nog geenoteerd, dat de plebaan eed moet doen 
overeenkomstig de dienaangaande voorschriften gegeven in de statuten (van 1571) en 
dat aan het gewone eedsformulier der beneficianten voor de cantor nog moet toe
gevoegd worden: 

Item juro fideliter, quantum in me erit, observare omnes et singulas clausulas in genere et in 
specie in fundatione cantoriae hujus ecclesiae contentas. 

* in het formulier van 1571 (zie blz. 3\)\esstmen: jura, fructuset emolumenta omnia et singula 
** het formulier van 1571 heeft: statuta, ordinationes et ceremonias capituli nostri per super-
iorem nostrum ordinarium auctoritate, quam ex Conc. Trid. habet, ordinata vel confirmata et 
admissa, diligenter observabo. *** in een ander exemplaar volgt hierop nog: vobisque ero 
de cetero obediens et fidelis. **** de woorden „neque contra scclesiam Leodiensem vel aliquam 
ex eis" komen in het formulier van 1571 niet meer voor. 
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V 

DE FUNDATIE DER CANTORU, 1448 MAART 16* 

Copia 

In nomine Domini. Amen. Universis et singulis presentibus et futuris, ad quos presentes 
litterae pervenerint, decanus et capitulum ecclesiae coUegiatae S. Petri Bekensis, Leodiensis 
diocesis, salutem in Domino. 
Quum venerabilis vir, Dominus Ghilselbertus Back, dudum concanonicus et confrater noster 
praedilectus, crebra meditatione in se resolvens, quod unusquisque munus suum tenetur, pro 
modulo suarum facultatum, in tabernaculo Dei offerre et potissime illud ex quo contingit 
divinum cultum augeri ac transitoria in eterna et terrena in celestia felici commercie commu-
tari; consideransque quod domum Domini, nedum decet sanctitudo, sed etiam ut in ea lau-
detur nomen Domini cum jubilo et hoc quidem fieri videtur, si cultus divinus in cantu fuerit 
consonus ac dulces fecerit resonare tonos. Cantus enim consonus ac bene regulatus auditum 
demulcet fidelium, devotionem provocat audientium et excitat a torpore animas Deo psallen-
tium. Inde est quod ut in nostra ecclesia praedicta nocturnum et diurnum officium, Missa-
rumque solempnia plus solito perfectius et solempnius decantentur, praefatus dominus Ghisel-
bertus de expressis consensu, licentia et voluntate nostris, ymo verius propter nostras pias 
instancias et preces, ad laudem et honorem omnipotentis Dei Creatoris et Salvatoris nostri, 
glorioseque semper virginis Marie, genitricis Ejusdem, et beati Petri, apostolorum principis, 
patroni nostri, pro sua suorumque parentum et benefactorum animarum salute, certum bene
ficium clerico seculari conferendum, quod Cantoria vocabitur, fundavit et dotavit cum bonis 
suis tam feudalibus quam etiam aliis censualibus, inferius descriptis, specificatis et declaratis 
et hoc de consensu illustrissimi principis domini Ducis Brabantie, domini nostri generosi, 
eorumdem bonorum feudalium domini, in quantum ipsum tangit seu concernit ratione pre-
dictorum bonorum feudalium, salvis juribus et servitiis suis consuetis, prout in litteris suis, 
desuper concessis et de verbo ad verbum inferius subscriptis, latius continetur, in quibus tamen 
bonis idem fundator sibi suum retinuit usufructum. 

Et quod ipse secundum suum beneplacitum, et prout sibi videbitur expedire, potent nobis 
ad dictam cantoriam presentare clericum, etiam a sua consanguinitate extraneum, alias tamen 
idoneum, quem nos ad eandem secundum consuetudinem recipiendi nostros concanonicos 
recipiemus, instituemus et installabimus, eritque idem cantor de gremio ecclesiae nostrae et 
sub protectione, jurisdictione et correctione nostris et gaudebit omnibus previlegiis, libertatibus 
et francisiis nostrae ecclesiae, necnon chorum ecclesiae frequentabit et sibi secundum ordinem 
recept ionis sue inter nostros concanonicos, plebanum et scolasticum, tam in processione quam 
stallo in choro, locum reservabimus et cum eisdem, salva scilicet sua prerogativa circa exerci-
tium officii sui, simili ordine legere et cantare in eadem tenebitur; portabitque dictus cantor in 
eadem ecclesia almucium varium et canonicalem cappam, necnon distributiones cotidianas 
in festis triplicibus, decano seu vicedecano officiante, et in anniversariis ac quatuor comme-
morationibus ipsius fundationis dumtaxat percipiet et levabit, ut canonicus ecclesie nostre 
residens. Poterit etiam predictus cantor unacum sua cantoria canonicatum et prebendam 
praetacte nostre ecclesie S. Petri Bekensis licite habere et obtinere, si alias sibi canonice confe-
ratur. 

Ceterum voluit quod post obitum suum consanguineus suus Walterus filius Zegeri de Brede, 
Ipetrinus ipsius fundatoris ac nepos Hillegundis sororis ejusdem, ac deinceps sui sucessores 
jegittimi de consanguinitate tamen ipsius fundatoris post eundem Walterum in perpetuum 
ture legati, prout in suo testamento plenius continetur, habebit et tenebit pratum suum dictum 
tshertogenbroeck, situm in parochia de Dyesen, villicatus de Beke, cum jure patronatus can-
orie predicte, quod jus patronatus voluit eidem prato perpetue esse annexum, quodque predic-

• Zie blz. 32. 
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turn pratum jure successionis cuin dicto jure patronatus de predicto Waltere in suum proximi-
orem heredem et sic deinceps semper ad proximiorem heredem de ipsius tamen domini Ghisel-
berti fundatoris consanguinitate, ut prefertur, devolvatur. Et si talis proximior heres, possessor 
predicti prati et patronus, plures legittinios habuerit heredes seu proles, ex illis senior, sive 
clericus, non tamen religiosus, sive laycus, et in defectu masculi etiam si femina fuerit, solus 
vel sola et in solidum in dicto prato cum dicto jure patronatus succedat, illudque habeat et 
teneat. Quodque idem pratum in aliam personam quamcumque a dicta consanguinitate 
extraneam aut alias extra illam in parte vel in toto non possit aliquo modo etiam per successio-
nem devolvi aut per aliquem contractum quomodolibet alienari seu transferri. Et si heres 
patronus qualitercumque per testamentum vel contractum contra premissa venerit et fecerit, 
ex tunc voluit, quod dictum pratum ad nos et ecclesiam nostram libere devolvatur et in aug-
mentum sui anniversarii et memorie ejus convertatur, jure patronatus apud nos in solidum 
remanente. 

Ceterum ordinavit quod post hujusmodi suam dicte cantorie presentationem, quoties illam 
in futurum per cessum vel decessum vacare contigerit, ad illam idem Walterus vel ejus heres 
et possessor prati, id est pro tempore patronus, presentabit nobis personam ydoneam, quam 
nos, ut prefertur, sine impedimento recipiemus, instituemus et installabimus. Preterea idem 
fundator voluit quod persona presentanda seu alias recipienda ad dictam cantoriam debet esse 
de consanguinitate ipsius fundatoris proximior in gradu et senior ac alias habilis et idoneus 
et nullus alter, si in eadem reperiatur. Et si talis, quod absit, in dicta consanguinitate non repe-
riatur persona, poterit ilia vice dumtaxat aliqua alia persona extranea a dicta consanguinitate 
recipi et admitti, hoc tamen adjecto et proviso, quod extra hunc casum cantoria predicta nun-
quam ullo tempore per quemcumque eandem obtinentem possit seu valeat extra dictam 
consanguinitatem, etiam in causa permutationis alicui alteri conferri; et prohibuit ne dictus 
cantor cum aliquo alio, etiam de ipsius fundatoris consanguinitate existentc, possit suam can
toriam permutare, nisi de nostro et dicti pro tempore patroni expresso consensu, et quod hoc, 
tempore sue institutionis seu admissionis, debet expresse jurare. Item si contigerit quod heres 
et possessor prati predicti, puta patronus, esset personaliter clericus sufficiens ad obtinendam 
dictam cantoriam, poterit dum eadem vacaverit, ad eamdem promoveri, ymo erit ceteris 
preferendus, si hoc optaverit. Ita videlicet quod ipse tunc rcsignet pretactum pratum cum jure 
patronatus proximiori heredi de consanguinitate predicta et tunc per eumdem possessorem 
prati et patronum nobis presentabitur cui de eadem absque impedimento et contradictione, ut 
prefertur, providemus. 

Etiam praedictus fundator voluit quod praedictus clericus ad dictam cantoriam admissus, 
etiam extraneus, si non fuerit sacerdos, debet et tenebitur, quam cito commode poterit, ad 
sacerdotium promoveri; et si non fuerit suflScientis aetatis aut litteraturae, ut statim vel infra 
tempus statutum a jure possit aut deceat eum in presbyterum ordinari, ex tunc inantea prout 
sibi competit et congruit scholas frequentare tenebitur pro competenti grammatica et litteraU 
scientia adipiscenda, vel si jam congruus et in grammaticalibus fundatus fuerit, poterit et 
tenebitur ad studium previlegiatum se transferre usque ad debitam aetatem sacerdotii, in 
quo diligenter studebit absque fraude, quod apparebit si in eodem tempore debito in artibus 
vel in alia facultate fuerit graduatus. Et si fuerit sufficientis aetatis ad sacerdotium et non 
fuerit graduatus, tunc voluit predictus fundator quod addiscat adhuc et studeat diligenter 
sine fraude, ut immediate supra fit mentio, quod fiat ad minus graduatus, ut praefertur, et 
dum sic promotus fuerit ac aetatis debitae tenebitur promoveri ad sacerdotium quam cito, 
ut praefertur, commode fieri poterit et tempore frequentationis scholarum hujusmodi 
gaudebit fructibus sue cantorie; tamen pro presbytero, qui hujusmodi cantorie in officio et 
Missis interim in divinis deserviet, ex fructibus suis porcio congrua, quam ipse fundator ad 
octo modios siliginis aestimavit, a nobis reservabitur, ita quod hujusmodi cantoria in officio 
et Missis suis, que sequuntur, minime defraudetur. 

Insuper voluit et ordinavit quod idem cantor, postquam ad sacerdotium promotus fuerit, 
ut prefertur, tenebitur personaliter in dicta nostra ecclesia residere et in festis triplicibus dum
taxat, in quibus decanus seu vicedecanus celebrare habuerit in Vesperis primis et secundis, 
Matutinis et Missis in choro nostro praeesse et officiare una cum duobus canonicis, quos ordo 
tanget, si sint et possint; alioquin cum duobus vicariis seu cappellanis ejusdem ecclesiae ad hoc 
habilibus, eumdem chorum custodiat apud pulpitum in medio chori cum tribus cappis, festo 
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decentibus, cantore medium locum tenente, ita quod idem cantor in ipsis festis primani anti-
phonani ad Vesperas, ad Magnificat, ad Matutinas, ad Laudes et ad Benedictus solus incipiat 
sociique sui primum psalmum intonent atque Invitatorium cum psalmo Venite ipsi duo socii 
solemniter decantent et ipse cantor suum officium ulterius exercebit, lectiones et versus tune 
ordinando et cetera faciendo, sicut in aliis ecclesiis collegiatis fieri consuetum est. Ac in Summo 
altari chori nostri cum nostris ornamentis, candelis, missali, pane et vino ac aliis ad celebra-
tionem Missae ibidem necessariis et requisitis, per se vel alium, eo legittime impedito, septi-
manatim duas Missas celebrare tenebitur et obligatus erit, unam videlicet die dominica juxta 
exigentiam temporis et alteram feria quarta seu alia die competenti in septimana de nostra 
Domina; sic tarnen quod semper una septimana fiat Missa de nostra Domina et alia septimana 
sequenti fiat Missa de Requiem pro fundatore predicto et pro parentibus et benefactoribus suis, 
super quo conscientiam cantoris predicti seu ejus deservitoris vult onerari. Et nichilominus 
idem cantor seu ejus deservitor, qui Missam in dicto altari celebrabit, dicere tenebitur in 
principio et in fine cujuslibet Misse, preterquam in Missa de Requiem, flexis genibus ante altare 
predictum devote duos congruas Collectiones, unam videlicet pro fundatore pretacto et aliam 
pro parentibus et benefactoribus suis, ut prefertur. Et si in aliqua septimana hujusmodi Missas 
vel Missam in dicto altari ob culpam suam seu ipsius deservitoris, quod absit, non celebraverit 
vel neglexerit, voluit ipse fundator, quod idem cantor Missas neglectas recuperet et pro quali
tate culpae vel negligentiae matriculario ac virgifero sive bastionario nostrae ecclesiae unum 
lopinum siliginis mensurae Bekensis, inter ipsos equaliter dividendum, absque contradictione 
qualibet solvere teneatur. 

Item praenominatus fundator vult quod praedictus cantor honeste se regat et quod nullam 
concubinam seu mulierem in domo sua vel extra eandem suo nomine teneat aut foveat, ex qua 
sibi et dictae nostrae ecclesiae poterit scandalum generari. Et si, quod absit, contrarium fecerit, 
ad arbitrium nostrum corrigatur. Praeterea voluit et ordinavit, quod si idem cantor, in aetate 
minori existens et in literatura minus sufficiens, non frequentaverit scholas, vel non studuerit 
et perfecerit cum effectu, vel non fecerit se ad sacerdotium promoveri, aut etiam in presbyterum 
ordinatus personaliter non resederit et deservierit suam cantoriam in nostra ecclesia, ut prefer
tur, carebit durante sua contumacia fructibus et emolumentis hujusmodi suae cantorie; et 
quod nos cum concilio patroni, qui pro tempore fucrit, hujusmodi cantoriam non deservitam de 
et cum fructibus ejusdem faciamus deserviri. Quodque fructus supercrescentes in augmentum 
reddituum vel alium ornatum dictae cantorie integre convertamus et nihilominus ad totalem 
privationem talis rebellis et contumacis cantoris, prout ejus protervitas meruerit cum dicti 
patroni consilio et non alias procedamus. 

Item jurabit dictus cantor in ejus receptione ad cantoriam predictam coram nobis, quod 
personaliter in eadem ecclesia residebit et suae cantorie debite deserviet juxta fundationem pre
dictam; quodque nuUo unquam tempore indultum apostolicum contra predictas erectionem, 
fundationem et dotationem in parte vel in toto, neque super relaxatione sui juramenti in sua 
receptione praestiti impetrabit, nee per alium impetrari faciet, quovis quesito colore, bonaque 
ipsius cantorie pro suo posse in esse conservabit et quod non permutabit et cetera omnia faciet 
et adimplebit, quae in presenti fundatione latius continentur atque narrantur. 

Item quilibet cantor tempore suae receptionis ad cantoriam contribuet ad fabricam ecclesiae 
nostrae decem florenos Renenses semel, et non plus, pro tanto quod ipse cantor tenetur bona 
feiidalia praedicta a domino nostro Duce magnis expensis dum contingit relevare, et pro aliis 
oneribus communibus ecclesiae nostrae incumbentibus in futurum. Idem cantor cum ceteris 
beneficiatis et officiatis ecclesiae nostrae pro rata, plebanum vel scholasticum contingente, 
onus subire debebit, sed de aliis rebus et clenodiis, circa dictam cantoriam in choro nostro 
necessariis, in futtrum tam de cappis quam de aliis quibuscumque, erit ipse cantor, quicumque 
pro tempore fuerit, liber et absolutus ac inantea exoneratus. 

Demum ut premissa omnia et singula, prout superius narrata sunt et expressa, perpetue 
firma maneant et stabilita et ad debitum effectum et ad bonum finem valeant pervenire, sup-
plicavit humiliter nobis, decano et capitulo ecclesiae B. Petri Bekensis praedictae, supradictus 
fundator, ut nos erectionem, fundationem et dotationem praedictas admittere, necnon presen-
tationem seu jus patronatus ejusdem cantorie, sicut supra expressum est, ipso domino Ghisel-
berto, fundatori ejusdem, et suis in praetacto prato successoribus et illius possessoribus pro 
tempore reservare ceteraque omnia et singula etiam admittere et acceptare ac iUa omnia simul 
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aucthorizare, laudare et approbare ac nostram capitularem aucthoritatem interponere, necnon 
licentiam et consensum nostros sibi in premissis omnibus et singulis dare et impartiri dignare-
mur. 

Unde nos, decanus et capitulum praedicti capitulariter congregati, capitulo ut moris est 
ad hoc specialiter indicto, et super his etiam matura deliberatione prehabita, inter nos con-
ferendo comperimus, quod praefatus dominus Ghiselbertus ecclesiam nostram multiplicibus 
suis muneribus ac gratuitis beneficiis decoravit ac diversa dona contulit, videlicet lapidem men-
salem Summi altaris, stallum seu sedem in choro, calicem, ampuUas, pixidem hostiarum argen-
teos et pro majori parte deauratos, unum novum pretiosum missale, librum tonorum, pulpi-
tum cum tribus sedibus deauratis, cussinis et coopertoribus suis, necnon casulam cum duabus 
dalmaticis de serico, item viginti quinque Petros aureos pro novis cappis emendis de gratia 
ultra magnam suam promotionem in incorporatione de Lumel* etc. ac etiam videntes et 
agnoscentes prescriptam cantorie erectionem, fundationem et dotationem esse bonam et bene 
sufficientem ac omnia evidenter tendere in decorem et augmentum divini cultus, in nostra 
ecclesia peragendi, ac supplicationem praefati domini Ghiselberti fore consonam rationi - tam 
pium suum propositum favorabiliter amplectentes, erectionem, fundationem et dotationem 
praetactae cantoriae, ad nostram instantiam etiam factas, ut supra fit mentio, admisimus et 
admittimus, necnon praesentationem seu jus patronatus ejusdem cantorie predicto domino 
Ghiselberto fundatori et ejus in prato supradicto pro tempore successoribus praedictis, prout 
supra dicitur, reservavimus et reservamus ac omnia et singula praemissa alia etiam admisimus 
et acceptavimus, admittimus et acceptamus illaque omnia simul authorizamus, laudamus et 
approbamus ac nostram capitularem auctoritatem interposuimus et interponimus nostrosque 
licentiam et consensum ipsi domino Ghiselberto fundatori ac omnibus et singulis supradictis, 
prout supra scripta sunt, plenarie dedimus atque damus et presentibus impertimur. 

In quorum omnium et singulorum premissorum fldem et testimonium nos, decanus et 
capitulum ecclesiae B. Petri supradictae ad humiles preces praedicti domini Ghiselberti et 
ad perpetuam rei memoriam fecimus praedictas literas sigillo ecclesiae nostrae unacum sigillo 
ac signo minuto manuali ejusdem domini Ghiselberti fundatoris communiri. 

Datum anno a Nativitate Domini mülesimo quadringentesimo quadragesimo septimo, 
mensis Martii die decima sexta. 

Tenor vero litterarum consensus Illustrissimi Principis domini nostri Ducis, de quibus supra 
fit mentio, sequitur et est talis: 

Philips byder gratiën Godts Hertoge van Burgoigne, van Lothrycke, van Brabant ende van 
Lymborch, Greve van Vlaenderen, van Arthois, van Bourgoigne, Palatijn van Henegouwe, van 
Hollant, van Zelant ende van Namen, Marcgreve des Heylichs Rijcx, Heere van Vrieslant, 
van Salins ende van Mechlen, doen condt allen luden, dat wij ter oitmoediger bede ons wael 
geminde heren Ghijsbrecht Back, canonics onser kerken van Sinte Jans Evangelisten in onser 
stadt van den Bossche, die die heelft van den vierendeele der thienden van Hilvarenbeke van ons 
te leen is houdende, hebben denselven heeren Ghysbrecht van sonderlinger gratiën gewillecoert 
ende geconsenteert, willecoeren ende consenteren met desen brieven voer ons, onse eeuwen en
de naecomelingen, Hertogen ende Hertoginnen van Brabant, dat hij van den voors. heelft 
van den vierdendeele der thiende van Hilvarenbeeck, gelyck hij die van ons te leen is houdende, 
sal mogen disponeren, hetzij bij testamente, dotatien van eenre capelrien oft anderssints ter 
salicheyt van zijnre sielen, alsoo als hem dat best zal genuegen. Ende willen, dat tgeen dat hij 
alsoo dair aff sal doen, van werden zij ende blijve ende dat die voors. heelft van den vierendeele 
der thienden voors. denghenen ende alsoe by hem daeraff sal worden gedisponeert volge tot 
ewigen dagen sonder wederseggen van yemanden, gelyc ende in aider manieren, oft dat geschiet 
weer ter manissen van ons ende met wysdom onser manne van leen nae ons hooffs recht. 
Behouwelick dyen dat dieghene, die voortaen in der tyt die voors. helft van den vierendeel der 
voors. thienden sal besitten, hetsij by titule van testamente, dotatien van beneficien of anders
sints, altyt gehalden sal wesen ons ende nae ons onsen voors. erven ende nacomelingen te setten 
eenen weerliken man, betalende alle gewoonlycke rechten van hergewede ende anderen dien
sten als daerthoe behoirt, sonder argelist. 

* Lommei 
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Ontbieden daerom ende bevelen onsen drossete ende stedehouder van onsen leenen van 
Brabant, onsen secretaris ende verwaerdere van onsen leenboeken ende allen onsen anderen 
ambachteren, rechteren, dieneren, mannen van leen ende anderen ondersaten, nu synde ende 
naemaels wesende, ende allen anderen dyen dat aengaen mach, dat zy den voors. heeren 
Gysbrecht Back onser voors. gratiën rastelyck ende vredelick doen ende laten gebruecken en 
dat onsen voors. stadthouder ende secretaris dien navolgende dengeenen, dyen inder voors. 
manieren van testamente, dotatien oft anders 't voors. leen sal geboeren, daertoe ontfangen 
met een weerliken man ende mamboir sonder letsel off wederseggen ende dat onse manne van 
leen dat alsoe van weerden houden ende ofs noot is daerop wysen ende des nyet en laten, want 
wy 't alsoo gedaen willen hebben. Ende des torkonden hebben wy onsen zegel aen desen brieff 
doen hangen. 

Gegeven in onser stadt van Bruesel achtentwintich dage in Meije in 't jaer ons Heeren dusent 
vierhondert een ende veertich. 

Insuper sequuntur bona tam feodalia quam censualia predictae cantorie, de quibus supra fit 
mentio, specificata et declarata ut prefertur, et sunt talia: 

Primo bona feodalia, videlicet medietas quinte partis antique decime et etiam minute in villa 
de Hilvarenbeke cum suis pertinentiis, que valet singulis annis communi estimatione XXXI 
modios siliginis vel circiter, interdum plus interdum minus secundum quod siligo bene crescit. 
Item ulterius sequuntur bona censualia, videlicet octo modü siliginis hereditarii pactus mensure 
de Buscoducis, solvendi de et ex manso terre cum suis pertinentiis singulis et universis, qui 
mansus spectare consuevit ad Egidium Bax, situm ad locum dictum op die haeghorst in 
parochia de Dyesen juxta mansum sive bona nuncupata tgoet van dencloet, proutin litteris 
scabinorum desuper confectis latius continetur. Item unum pratum emptum erga Johannem 
Stakenborch, estimatum ad valorem quatuor modiorum siliginis hereditarie pactionis, situm 
in parochia de Hilwarenbeke in vicinio de Byest ad locum dictum steenvoirt. Item adhuc unum 
aliud pratum, nuncupatum communiter boyensbeempt, emptum erga Johannem Goeswini 
vander Berthen, situm in parochia de Dijesen ad locum dictum op die haghorst inter heredi-
tates Ghiselberti Scuermans ab uno latere et inter hcrcditates Laurentii Wouterssoen de Essche, 
prout in litteris scabinalibus desuper confectis latius continetur. Item adhuc unum pra
tum cum medietate unius trisci* coadjacentis, nuncupatum pratum vander bavelt, 
situm in 't Dijesenbrueck, contigue ad pratum, dictum dat tshertogenbroeck prescriptum, 
emptum mediatim erga Adrianum de Goirle et mediatim erga Nicolaum gruyter de Beke et 
coheredes suos. Item quatuor modü siliginis hereditarii pactus, quos hereditarie vendidit 
Lucas Serijs de Erpe de et ex manso suo cum pertinentiis suis sito in parochia de Tielborch 
apud Baxdijck in fine aggeris versus Gestel et Beke, necnon de et ex mansione sua in Oister-
wijck apud ecclesiam ibidem, prout in litteris scabinalibus de Buscoducis desuper confectis 
latius continetur. 

Et subsignatum erat 'Ghisel. Back' propria manu. 
Collatione facta cum suis originalibus litteris, duobus sigillis subimpendentibus, uno 
videlicet ecclesiae coUegiatae S. Petri Bekensis et altero domini Ghiselberti Back, uti 
apparebat sigillatis, inventa est presens copia cum eisdem concordare per me, Joannem 
Hogari Kelders, notarium publicum et Curiae Episcopalis Buscoducensis graphiari-
um. Quod attestor signo meo consueto, hic apposito 

Heg. Kelders. 
Ter zijde daaronder met andere hand: 

Nota. Papa Sixtus heeft deze fondatie geconfirmeert. 
Habetur (bulla) post fundationem Ghiselb. Back in ecclesia Buscoducensi. 

De bulle van Sixtus IV (1471-'84) is in het archief van het Bosch kapittel van 
St. Jan niet te vinden, ook niet in dat van het bisdom, dossier Hilvarenbeek. 

* Het woord triscus komt in het glossarium van Ducange niet voor. Zou het een latinizering 
zijn van het middelnederlandse dries(ch), dat bij het Meierijs boerenvolk tegenwoordig nog 
in gebruik is tot aanduiding van dicht bij de boerenwoning gelegen weiland? Kort na het stel
len van deze vraag bleek ons vermoeden j uist, daar Alardus de Trisco, schepen van Diest in 1316 
twee jaren later als Alard van den Driesche vermeld wordt, bij Erens nr. 490 en nr. 546. 
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VI 

1598 DEC. 3 1 . VERZOEK VAN HET KAPITTEL AAN BISSCHOP MASIUS OM IN OPVOLGING 

VAN TH. STAPLETON ALS KAPITTELDEKEN J. CLARIUS AAN TE STELLEN. 

Origineel 

In nomine Domini. Amen. Reverendissimo in Christo Patri et Domino, Dei et Apostolicae 
Sedis gratia Episcopo Buscoducensi seu illi vel illis, quem vel quos presens infra scriptum tan-
git negotium seu tangere poterit in futurum, vicedecanus et capitulum ecclesiae collegiatae divi 
Petri villae de Hilvarenbeecke, Buscoducensis diocesis, reverentiam et honorem pro salute. 

Notum facimus quod cum nuper decanatus pretactae ecclesiae nostrae de Hilvarenbeke per 
mortem quondam venerabilis dom. ac mag. Thomae Stapletonii, novissimi illius possessoris, 
vacaverit ac expost per serenissimam ac illustrissimam Dominam Isabellam Eugeniam Claram, 
Dei gratia infantem omnium regnorum Hispaniae, ducem Burgundiae, Brabantiae etc. et seu 
Suae Celsitudinis patentes literas jure patronatus aut alio quovis meliore jure, ad hujusmodi 
decanatum venerabilis et eximius vir, dom. ac mag. Joannes Clarius, presbyter, doctor et 
professor Sacrae Theologiae in alma universitate Lovaniensi, tanquam habilis et idoneus nobis 
nominatus fuerit, - Nos premissis attentis et ne ipsa ecclesia nestra de Hilvarenbeke propter 
diutumam dicti decanatus vacationem in spiritualibus et temporalibus nimium pateretur 
dispendium, predictum venerabilem et eximium dominum, dom. ac mag. Joannem Clarium, 
presbyterum, artium et Sacrae Theologiae doctorem in alma universitate studii generalis 
oppidi Lovaniensis, Mechliniensis diocesis, scholasticae Theologiae primarium professorem, 
per Suam Celsitudinem ut premittitur nominatum, in nostrum ac dictae ecclesiae nostrae 
decanum postulandum duximus, postulavimus et in Dei nomine postulamus per presentes, 
atque eandem postulationem honorabili viro, dom. ac mag. Balthasari Bontio, predict! vene
rabilis et eximii dom. ac mag. Joannis Clarii postulati procuratori, publicavimus; qui dom. ac 
mag. Balthasar procurator et in ejus nomine in pretactam postulationem de persona predicti 
venerabilis et eximii dom. ac mag. Joannis Clarii postulati sui principalis factam, per expressum 
consentiit illamque acceptavit. Quapropter Nos, vicedecanus et capitulum predictae ecclesiae 
de Hilvarenbeke, hujusmodi postulationem, sic ut preinittitur factam et acceptatam, ac pre
dictum venerabilem et eximium dom. ac mag. Joannem Clarium postulatum tanquam virum 
in spiritualibus et temporalibus admodum circumspectum vitaque et moribus commendatum ac 
ad hujusmodi decanalem dignitatem obtinendum et regendum sufficientem et idoneum, vobis, 
Reverendissimo Dom. Episcopo Buscoducensi ac illi vel illis, ad quem hujusmodi postulationis 
atque ipsius postulati confirmatie, admissio et approbatio vel reprobatio spectant et pertinent 
seu spectare et pertinere dignoscuntur, seu quem vel quos hujusmodi tangit vel tangere potest 
negotium, presentandum duximus ac in Dei nomine presentamus per presentes cum ea suppli-
catione, quatenus pretactam postulationem, de persona praedicti dom. ac mag. Joannis Clarii 
postulati ut premittitur factam, ipsumque postulatum, quantum in vobis est approbare et 
conflrmare, necnon eidem postulate regimen, curam et administrationem dicti decanatus 
dictae nostrae ecclesiae de Hilvarenbeeck ac personarum et bonerum ejusdem cemmitere 
omnesque juris et facti defectus, si qui forsan in premissis intervenerint, supplere veUtis et 
dignemini, adhibitis solemnitatibus in talibus adhiberi solitis et consuetis, ut ipse dom. ac 
mag. Joarmes Clarius pestulatus, auxiliante Deo, dicto decanatui preesse valeat utiliter et 
prodesse. 

In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium presentes nostras literas fieri et per 
netarium nostrum infrascriptum subscribi et subsignari, sigillique nostri capitularis jussimus 
et fecimus appensione communiri. 

Datum sic et actum in loco capitulari conventus Predicatorum civitatis Buscoducensis, 
nobis ibidem capitulariter ac capitulo ad hoc indicto congregatis, sub arme a Circumcisione 
Domini millesime quingentesime nonagesimo octavo, indictione undecima, mensis Decem-
bris die ultima, Pentificatus Summi in Christo patris et domini nostri, Dom. dementis, divina 
Providentia hujus nominis Papae octavi anno septime, presentibus ibidem henorabilibus et 
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discretis viris, dom. Sebastiano de Ponte, presbytero, et Gerardo Rijcken, sartore, tanquam 
testibus ad premissa vocatis atque rogatis. 

De mandato praedictorum venerabilium Dominorum vicedecani et capituli praedictae 
ecclesiae de Hilvarenbeke. 

Hog. Kelders. 

VII 

VERSLAGEN VAN KERKVISITATIES * 

A. Het verslag der visitatie van Masius in 1609. 

Anno Domini 1609, 26 Junii, Reverendissimus Dom. Gisbertus Masius, episcopus Buscodu-
censis, declaravit venerabilibus dom. canonicis Hilvarenbecanis, in loco capitulari capitulariter 
congregatis, suam esse voluntatem et intentionem, ut ecclesiam et capitulum Hilverenbecanum 
visitet. Et in primis Rev. Dominus tres articulos eis proposuit, ad quos petiit responsum. 

1 ° Utrum velint parere statutis ac decretis Oecumenici Concilii Tridentini. 
2° Utrum velint visitationem suam juxta Conc. Trid. admittere. 
3 ° Utrum velint exhibere Rev. Domino munimenta sua, quae ob eis exiget et in hoc officio 

sanctae visitationis sibi servitura esse putabit. 

Primo respondent venerabiles domini, quod cupiant parere statutis et decretis Conc. Trid. 
et Conc. Mechliniensis, a Sede Apostolica approbati, necnon admittere Rev. Domini visitatio
nem juxta Conc. Trid. et etiam se paratos ad exhibenda munimenta quaecumque Rev. Domino 
ad hanc sanctam visitationem servire poterunt, salvis tarnen privelegiis, per Conc. Trid. et 
Mechl. a Sede Apostolica approbatis, non derogatis. 

Dom. Fredricus vandenBroec, canonicus et vicedecanus, qui fuit in residentia annis decem, 
interrogatus utrum officium divinum reverenter, distincte et devote persolvatur, dicit quod 
antea non ita fuit factum, sed nunc fiet ut supra; nee fiunt ullae discursiones. Dicit etiam a 
capitulo jam statutum esse, ut qui fabulantur in choro vel discurrunt, vel sine habitu religionis 
intrant chorum tempore divini officii mulctentur ad stuferum. Dicit nullos esse suspectos quin 
legant Horas canonicas; simul etiam cantent cum aliis. Servant etiam usum Romanumcum 
magistro ceremoniarum, Hermanno Bobbarts, beneficiato hujus ecclesiae; et quod Dom. 
Cornelius Paludanus sit distributor. Et dant fautam qui post Gloria Patri primi psalmi in 
omnibus Horis, tam magnis quam parvis, non comparent et qui non permanent usque ad 
finem. Dicit quod ex receptione beneficiatorum recipiuntur novem floreni pro ministris et octo 
stuferi et pro canonicis viginti novem floreni, applicandi ad usum fabricae, ac salvo quod 
virgarius, custos et magister fabricae habeant singuli 14 stuferos. Interrogatus de pils funda-
tionibus et eleemosinis, dicit quod rerum administrationem habeat decanus residens vel, eo 
non residente, plebanus. Dicit praeterea quod fundationes beneficiorum et officiorum ser-
ventur. Dicit quod unicum sit hospitale virorum, cujus rector est Dom. Cornelius Paludanus 
cum scabinis veteribus juxta fundationem Domini van Spreuwel; dicit similiter bene servari 
et computus fit a rectore, scabinis et propinquis amicis. Dicit praeterea quod pastor officium 
bene facit, sed quod, scolastico absente, noluerit capitulo innuere absentiam propter funda
tionem, requirentem ipsius residentiam, ut nee cantori. Dicit ludimagistrum esse optimum 
virum et bene catholicum. In clero non sunt aebriosi, aleatores, nee frequentant tabernas, 
nee sunt simultates inter eos. Non scit ingressos aliquos esse simoniace ad canonicatus seu 
beneficia; nullos scit esse usurarios. Conventus capitulares sunt post Summum Sacrum. Dicit 
omnes habere vestes clericales et gestant coronas in capite. Dom. de Raet habet suam ancillam 
vetulam, sed de quo aliquando fuit suspitio, sed jam vero nulla. 
Antonius van der Lynden, subdiaconus, residens a festo Johannis, dicit se nihil de negotiis 

* Tit blz. 36. 
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capituli scire; se nihilominus optare, ut decanus solum resideat; et se acceptare etiam Conc. 
Trid. ut supra dictum est. 
Dom. et mag. Michel de Nova domo, canonicus residens ab annis quatuor, dicit jam omnia refor-
mata bene fieri quoad divinum officium. Dicit preterea absentiam decani esse pemitiem capituli 
et optare, imo et rogare, ut personaliter, ad multa inconvenientia vitanda, residet. 

Dicit preterea, quod hactenus non fuit facta perfecta distributio pro comparentibus do-
minis in officio divino, sed nunc fieri juxta praescriptum Conc. Mechl., nempe ante Gloria 
Patri primi psalmi in omnibus et singulis Horis. Dicit etiam quod jam intentio canonicorum sit, 
ut in anniversariis compareant ante finem primi psalmi et ante Epistolam in Missa et sic con
sequenter in omnibus Horis. Dicit fundationes Missarum fieri in quantum sunt media. Dicit 
etiam quaedam esse beneficia, quorum fundatio est tenuis, nee sufficit ad onera, in fundatione 
expressa, subeunda et quod, ubi fructus sunt sufficientes, onera supplentur. Dicit esse hospitale 
senium virorum, cujus rector est Dom. Cornelius Paludanus, tanquam rector altaris S. Georgii, 
cum amicis propinquioribus et seniore scabino. Eleemosinae, fundatae per Dom. Henricum 
Verepeum decanum, administrantur a decano residente et, eo absente, a plebano pro pauperi-
bus domesticis incolis hujus municipii et (qui) non aluntur a mensa S. Spiritus, referens se ad 
fundationem. Dicit nullos hic esse concubinarios, lusores, tumultuosos. Dicit etiam quod omnes 
canonici cum almusio, bireto quadrato in choro compareant. 

Dom. Christianus de Cort, sacerdos et canonicus annorum viginti quatuor et fuit residens 
ab uno anno. Dicit officium nunc fieri melius quam antea et se canere cum canentibus et 
psallere cum psallentibus pro suo modulo. Dicit unum esse hospitale, cujus rector est Dom. 
Corn. Paludanus, cujus computus redditur coram decano, scabinis et amicis. 

Dom. Guilhelmus Egidius de Rijckel Siggenensis (Siegen in Westfalen) venit ad residentiam in 
festo Johannis. Dicit se nihil posse dicere, quia jam pridie venit ad residentiam; tamen si aliquid 
sciret, libentissime sugereret. Dicit se dolere quod non habeat caput, scilicet decanum residen-
tem, et sub hoc implorans auxilium Reverendissimi Domini, quatenus eum ad residentiam 
cogat. 

Dam. Henricus Tuldenus, pastor et plebanus egregiae ecclesiae Hilverenbeckensis, dicit 
officium divinum fieri laudabiliter et fieri distributiones a festo Johannis. Dicit preterea valde 
noxiam esse huic ecclesiae absentiam decani, qui si adesset omnes defectus et abusus unico 
verbo posset tollere. Dicit preterea unum esse in clero. Dom. Cornelium Poppelium, quern 
putat magis esse mercatorem quam clericum; aUt oves, tradit rusticis cum foenore alendas 
oves, qui etiam (magis) incedit tanquam rusticus quam ecclesiasticus. Dicit Servatium aurigam 
habere uxorem, quam dicit se habere sus peetam de fornicatione cum Dom. Hermanno Bobbarts, 
quem putat esse innocentem et ob id merito sit vocandus dictus Servatius, ut talem suspitionem 
deponat. Dictus Servatius in Paschate non communicavit, ut nee Johannes de Croy, vicinus 
dicti Servatii. Quantum ad mensam S. Spiritus attinet, restant facile viginti computus reddendi. 
Dicit preterea, quod ex restantüs fundationis Laudum in hac ecclesia superfuerint centum et 
octoginta floreni, quos scabini ad reparationem ecclesiae applicare volunt; quos judicat Dom. 
pastor esse applicandos ad augmentum Laudum, quandoquidem illae tenuiter sunt dotatae. 

B. Het verslag der visitatie van Ophovius in 1628. 

Anno 1628, mensis Julii die 20 in Hilvarenbeeck 

Visitatum capitulum ecclesiae collegiatae St. Petri loci de Hilvarenbeeck authoritate apostolica 
a Rev. mo Dom. D. Michaele Ophovio, episcopo Buscoducensi, assistentibus Dom. ac Mag. 
Henrico van de Leemputte S Th. L. canonico graduato ecclesiae cathedralis Buscod.,etDom. 
Ludovico Smeijers J.U.L. ejusdem ecclesiae cathedr. canonico. 

R. D. Christianus Cauthals, decanus et canonicus, dicit offitium decenter fieri more Romano 
in quantum possunt et suos confratres omnes residere, nee ullum esse malae vitae, sed quem-
dam vicarium. Dom. Cornelium, deditum potui et tabaco; etiam plebanum esse addictum 
potui et nimium familiarem cum rusticis. Absens est Dom. Sommeren, cantor. Petit fieri unio-
nem aliquorum beneficiorum in sua ecclesia, ut habeat vicarios residentes. Injunctum Dom. 
decano, ut audiat computus ecclesiae et mensae S. Spiritus. 
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Dom. Michael Andriessen, canonicus annis 21,vicedecanus:Decanus frequentius modo cele-
brat, sed non frequentat Horas; in festis celebrioribus non facit ofRtium decanale. Injungatur 
pastori aut ejus vicario, ut fiat concio diebus B. Mariae et dicit, quod numquam pastor con-
cionetur de B. Virgine. Praetor circumeat, ut tempore divini offitii et catechismi pueros ccgat 
ad templum aut arceat a tabernis. Pastor non afficitur catechismo. Moneatur pastor, ut roget 
Dom. canonicos approbatos ad audiendas confessiones. Arceantur a caemiterio bestiarum 
pascua, item canales et aquaeductus. Auferatur domuscula in altari SS. Sacramenti, aut decen-
tius transferatur et lumen ardeat ante Ven. Sacramentum. In offitio divino semper accendentur 
duae candelae in Summo altari, ad quod tenetur fabrica templi. Pastor moneatur, ut in concio-
nibus reprehendat abusum aurigarum, potissimum in effutiendis coUoquiis inhonestis et 
scurrilibus. Item beneficium S. Spiritus, quod obtinet pastor, sit ad usum vicarii, aut Dom. pas
tor sit diligentior in exequendis muneribus suis pastoralibus. 

Dom. Christianas de Cort, canonicus annis 20. Capitulum satis flaccide celebratur propter 
frequentiorem absentiam decani. De beneficiis, unitis pastoratui pro alendo vicario, conqueri-
tur quod bona S. Spiritus non adeo bene regantur, eo quod canonici non admittantur ad audi-
tionem computus, sed pastor solus sibi usurpat. Dicit pastorem quidem familiarem in com-
potationibus, sed se paulatim emendare. Oblationes particulares ad altaria recipit D. pastor, 
quae deberent recipi et applicari ad ornamenta altarium particularium. Petit ut aliqua bene
ficia uniantur et affectentur ad opus vicariorum sub onere residendi. Walterus Lodewijckx 
receptor capituli et beneficiorum. 

Dom. Wilhelmus Rijkel, scholasticus et canonicus. Offerat se et media scholastriae Rev. mo 
Dom., ut disponat de schola. 

Dom. Joannes vander Hoffsladt, Bruxellensis, resedit ad mensem. (Dicit) quod ipsi canonici 
(non?) personaliter, sed per vicarios faciant offitia septimanalia et canonici dant vicariis tres 
florenos per annum. Petit ut uniantur beneficia parva ad alendos vicarios. 

Dom. Arnoldus Fabri resedit ab anno 1619. Distributiones dantur praesentibus; distributor 
est Servatius Schilders, vicarius. Laudat omnia, nee uUum esse notabilem defectum. 

Dom. Judocus Merode resedit annis tribus. Dicit omnia laudabiliter satis fieri, nee quicquam 
notabiliter occurrere. Petit (ut) uniantur aliqua beneficia ad alendos vicarios. 

Dom. de Ryck, absens Lovanii, sequenti die supervenit. 

Vicarii: 
Dom. Cornelius Janssenius, resedit annis 13. (Dicit:) vicarii sunt quatuor. 
Dom. Theodorus Lauwers, resedit annis 2; habet quotidianum Sacrum; omnia satis lauda

biliter fiunt in ecclesia et capitulo. 
Dom. Servatius Schilders, distributor in choro, resedit annis 15, nullos scit haereticos (in 

parochia). 
Dom. Gerardus Charses, resedit anno uno, habet beneficium St. Georgii, (est) primissarius et 

ludimagister; petit reparari scholam a magistratu. 

(Beneficiati:) 
Dom. Joannes Beerwinckel, magister cantus, non est in sacris, resedit annis 2, Hilvarenbeca-

nus; habet beneficium ad altare St. Barbarae; chorales habet tres modo, ordinarie quatuor sunt. 
Antonlus Gerebrandi, cantor, habet beneficium altaris S. Joannis Evang., non est in sacris. 

VIII 

EXTRACT t o r HET TESTAMENT VAN JAN VAN SPREUWEL, DE STICHTER VAN HET GASTHUIS 

TE BEEK* 

Extractum ex instrumento auctentico fundationis hospitalis in Hilwarenbeeck fundati. 

Fundatum est dictum hospitale per quondam Joannem de Spreuwel, receptorem, dum vixit, 
capittuli Becensis, anno Domini miUesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo, ut 

* Zie blz. 40. 
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patel per instrumentum publicum testament! dicti Joannis, facti anno predicto mensis Mali 
die quinta coram notario et testibus subsignatis per Dom. Henricum Beijs, presbyterum et 
notarium publicum. 

Praedictus Joannes de Spreuwel pro fundatione dicti hospitalis curavit primo suis pro-
priis expensis aedificari domum cum aliis aedificiis commodis et necessariis in certis suis 
haereditatibus, sitis in Beeck. 

In hac domo voluit in perpetuum assumi per suos executores infrascriptos octo vel novem 
viros pauperes, annum suae aetatis trigesimum quintum transcendentes, de legitimo thoro, 
sensuum suorum compotes, sanae et bonae conditionis, infra villam Becensem, de propinquiore 
sanguine genealogiae de Spreuwel vel de Dunne nativos, talibus modo et forma, quod si infra 
dictam Becensem pauperes viri dicti sanguinis non invenirentur, quod ex tunc eidem extra villam 
eamdem reperti per dictos suos executores, casu quo petierint, deberent assumi. Ipsisque viris 
pauperibus sanguinis praescripti, tam infra villam de Beeck quam extra earn, minime repertis 
aut instantibus, voluit et precepit in eodem suo hospital! recipi et assumi alios pauperes cujus-
cumque sanguinis, qui suos victum et vestitum suis laboribus minime lucrari possunt, taliter 
tamen quod pauperes villae Becensis foraneis in pracdicta admissione preferantur. Voluit 
etiam quod viris pauperibus non conjugatis minime infra villam de Beeck repertis duo paupe
res conjugati, et non plures, cum suis uxoribus pro sic contingente vice in hospital! suo de 
special! consilio executorum suorum possent assumi. Dirigendos et regendos per eosdem 
executores ipsos pauperes ad instar hospitalis, fundati et dotati in oppido de Buscoducis pro 
tredecim pauperibus viris per venerabilem quondam virum dom. Adam de Mierde, decanum 
dum vixit ecclesiae collegiatae S. Joannis Evangelistae in oppido de Buscoducis praescripto, 
prout melius !n testamento ejusdem dom. Adae, desuper confecto, continetur. Volens et de-
siderans, inhabitatores seu possessores hujusmodi sui hospitalis pro tempore per suos executores 
infrascriptos in statu, correctlonibus et pacifico modo se habendi, institui et regular!. 

Postea in dicta fundatione enumerantur omnia et singula legata, tam in siligine quam in 
campis, pratis et aliis emolumentis sita et ad usum dicti hospitalis relicta, quorum legatorum 
literae conservantur in archivis certis, existentibus et coUocatis in ecclesia collegiata Becensi. 

Deinde ordinavit dictus fundator in eodem suo testamento, quod dicti pauperes debent 
habere ex dictis bonis, hospitali relictis, competentiam cum supellectili rationabili juxta 
statum pauperum hominum. Qui pauperes octo vel novem in dicto hospitali coUecti, debebunt 
habere ad minus duas vaccas, duos equos ad terras seu agros suos colendos et sua combustibi-
lia ad victum suum necessaria afrerenda,insuper etiam et aliquas oves ad semetipsos vestiendos. 
De quibus vaccis, equis et ovibus praescriptis predict! ejus executores tenebuntur ipsis paupe
ribus semel providere absque earum expensis. 

Voluit etiam et ordinavit dictus fundator, quod praedicti pauperes viri deferant superiorem 
suum habitum grisei coloris, visitantes omni die pro majori sua parte ecclesiam Becensem, in 
qua unanimiter penes locum fontis baptismalis perseverantes audient ad plenum duas vel 
tres Missas, sucessive in eadem celebrandas, et similiter omni die Vesperas; ingredientes et egre-
dientes ecclesiam Horis praedictis accedent simul sepulchrum fundatoris, dicentes devote 
pro salute animae ejus et parentum ter Pater Noster et Ave Maria, tam in ingressu quam in 
egressu; aliique pauperes ejusdem hospitalis impediti seu impotentes, quominus ecclesiam 
praescriptam frequentare poterunt, tenebuntur dicere devote ad laudem Dei et animae fun
datoris ac parentum ejus decies Pater Noster et Ave Maria. 

Voluit etiam et ordinavit exnunc et imperpetuum, quod Deo auxiliante ex eleemosynis 
christifidelium manualibus * eosdem pauperes viros contingeret locupletari, quamobrem statum 
paupertatis velint praetermittere, quod extunc executores ejus habebunt potestatem augmen-
tandi numerum ipsorum, penes eorum conscientias, adeo quod praedicti pauperes perseve-
rabunt in rationabili statu paupertatis. 

Constituit autem et ordinavit testament! sui executores seu manufideles Joannem, consan-
guineum suum, filium Nicola! fratris sui, et seniorem scabinum villicatus Becensis pro tem
pore existentem ac seniorem magistrum seu gubernatorem mensae S. Spiritus Becensis, simi
liter pro tempore existentem. Quibus voluit comitari(?)in executione praescripta unum virum 
notabiliorem de genealogia sanguinis de Spreuwel, per eosdem Joannem, scabinum et guber
natorem seniores praescriptos concorditer super suis conscientiis eligendum, ad regendum 

* Er staat manlea 
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pauperes praescriptos quamdiu vixerint in humanis, vel quousque ipsis commode proficere 
poterunt. Et decedente uno dictorum meorum executorum, seu aliquo eorum minus potente 
ad regendum cedente, volo et ordino quod tres alii eligant quartum notabilem juxta modum 
praescriptum. Qui singulis annis de suis expositis et levatis ad usum pauperum praescriptorum 
tenebuntur reddere computationes suas coram scabinis et aliis personis notabilioribus villae 
Becensis praedictae. In qua computatione expendere tenebuntur de bonis praedictis duas 
libras pagamenti aimuatim pro sua refectione. 

Hieronder schreef Verreept over de fundatie van Elisabeth weduwe van Jan van Spreu-
wel (zie blz. 40, 41). deze aantekening: 

Anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo primo Elisabeth, vidua dicti Joannis 
de Spreuwel, fundavit in ecclesia Becensi sacellaniam. Hujus sacellaniae rector pro tempore 
existens tenetur inter caetera onera praeesse dicto hospitali et singulis septimanis bis aut ter 
visitare per se aut, si impotens sit, per alium dictum hospitale et admonere pauperes, ibidem 
habitantes, ad pacem et mutuam charitatem et scribere eorum computationes. 

VIII 

B. VERSLAG DER YISFFATIE VAN HET GASTHUIS IN 1569* 

Visitatio facta in domo hospitalis, fundati per Johannem de Spreuwel in libertate de 
Hilwaerenbeecke, per vener. viros, dom. et magistros Henricum Verreept decanum et 
Petrum Symonis, pastorem ecclesiae collegiatae D. Petri Beeckensis, tanquam commis-
sarios Reverendissimi Dom. nostri Francisci Sonnii, episcopi Buscoducensis. 

Primo vocatus Johannes filius Mathiae Boermans tanquam senior et interrogatus secun
dum tenorem fundationis, an omnes octo viri pauperes, habitantes in praedicto hospitali, 
sint de sanguine ipsius fundatoris, aut sint oriundi ex nostra libertate de Hilwaerenbeecke, 
respondet quod septem praedictorum pauperum sint vel de sanguine ipsius fundatoris, vel de 
loco de Beeck, sed quod octavus, nominatus Franciscus, sit natus ex pago de Duijsel et sic 
neque Becanus, ncque de sanguine, ignorans tamen rationem quare idem sit receptus. 

Deinde item interrogatus, an pauperes praedicti habeant sufficientem competentiam quan
tum ad cibum, potum et vestitum. Respondet, quod sic, nimirum quod satis habeant pro exi-
gentia sui status. 

Item interrogatus, an teneant vaccas, equos et oves secundum tenorem fundationis. Res
pondet quod sic, praeterquam quod solerent tenere oves, quas nunc non tenent, quia alias 
visum fuit provisoribus non expedire propter diversas causas et ita fore magis onerosum prae
dicto hospitali quam utile. 

Item interrogatus, an computus reddantur singulis annis receptorum et expositorum, res
pondet quod non, quia praesens receptor, Adrianus de Spreuwel, novitius est et sic non potuisse 
eum reddere computum sui primi anni, sed alios sui praedecessoris computus omnino pas-
satos esse. 

Item an nulli redditus sive census sint perditi aut annullati per malam solutionem eorumdem. 
Respondet quod non, sed tamen esse magnum defectum in quibusdam tarde solventibus. 
Petendum: super iis posse adhiberi remedium juris ad meliorem solutionem consequendam. 

Praeterea interrogatus super caeteris fundationis articulis, nimirum an caste, pacifice et 
concorditer inter se vivant, an omnes similem habeant in mensa portionem, item an templum 
visitent, uti tenentur. Respondet super omnibus quod sic, praeterquam quod praenominatus 
Franciscus Duyselensis non visitet ecclesiam propter suam impotentiam. 

Secundo vocatus Petrus Sgrooten et similiter interrogatus et examinatus, respondet plane uti 
in praecedenti. 

Tertio vocatus Laurentius Sgrooten et similiter interrogatus, respondet uti in praecedenti. 

* Zie blz. 41. 
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Quarto vocatus Dominicus van Peelt et similiter interrogatus.respondet uti in praecedenti. 
Quinto vocatus Michael Ghysberti, receptus ante annum suum trigesimum per favorem 

provisorum, et interrogatus similiter, respondet uti in praecedenti. 
Sexto vocatus Franciscus Duyselensis impotens, interrogatus similiter, respondet uti in 

praecedenti, praeterquam quod fateatur se non visitare ecclesiam propter suam impotentiam, 
dicens tamen se legere suas orationes, ad quas ex fundatione tenetur. 

Septimo Maria, ancilla domus, vocata et interrogata super certis articulis eam concernen-
tibus, respondet se non scire aliquem notabilem defectum in confratribus praedicti hospitalis, 
sed ecs vivere quantum possint juxta statuta antiqua, eis saepius praelecta. 

Octavo vocatus in dome pastoris post absolutas Vesperas, die infra nominato, Sijmon 
Joannis Sijmons cum Joanne Vendicx et separatim interrogati et examinati super articulis 
praescriptis, responderunt uti in praecedenti. 

Deinde etiam admoniti dom. Cornelius de Palude, rector, et Adrianus Nicolai de Spreuwel, 
receptor praedicti hospitalis, secundum tenorem fundationis, responderunt se continuaturos 
ea quae ad sua spectent officia; et si aliqui defectus in quoquam oriantur, eosdem significaturos 
praedictis commissariis aut eorum principali, Episcopo Buscoducensi, ut super iis providere 
possit. Et quantum ad computus dicti receptoris, promisit idem se statim paraturum computum 
anni primi suae administrationis et quod idem computus usque adhuc dilatus sit propter 
malam solutionem debitorum. 

Acta anno Domini millesimo quingentesimo sexagesimo nono, die vigesima prima mensis 
Mail. 

Quod testor ego, Gerardus Otten, notarius admissus dominorum Decani et Capituli 
Beeckensis, ad praemissa requisitus. 

G. Otten, 1569 

Op een aangehecht papiertje leest men de aantekening van deken Verreept: 

Mihi videtur expedire, ut detur commissie Dom. pastori Bekensi, ut is nomine Reverendissi-
mi cum provisoribus audiat computum receptoris hujus hospitalis. 
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NOTEN 

1. H. BROEDERS, Geschied- en Aardrijksk. Beschrijving der gem. Hilvarenbeek voor de Jeugd 
(Tilburg 1838) blz. 23; Kath. Meijerijsch Memorieboek (1819) blz. 376; HEZENMANS II 63. 

2. D E BROUWER blz. 86. D R . FL . PRIMS in zijn Album Pastorum Campiniae, blz. 202, 248 en 
284, deelt mede, dat St.-Willibrord in 726 de villae Bacwaldus, Wimlichenno en Furge-
larus aan de kerk van Antwerpen vermaakte, en dan schrijft hij (blz. 284), dat deze drie 
plaatsen hem lijken te zijn Hilvarenbeek, Wommelgen en Vorsel (Rijkevorsel). Dat met 
Bacwaldus Hilvarenbeek bedoeld zou zijn, dunkt ons onwaarschijnlijk; met Dr. Boeren 
(Hist. Tijdschr. JTg. 18 blz. 233) denken we eerder aan We(e)lde in de prov. Antwerpen 
(ten N. v. Turnhout). 

3. De meeste archieven, die in de kerk bewaard werden, gingen te niet in 1583, toen Spaanse 
muiters het dorp plunderden en vele huizen in brand staken, waarbij ook de kerk een 
prooi der vlammen werd; vgl. SCHUTJES IV 827; over de brand van 1583 zie D E BROUWER 
blz. 27 v.v. 

4. Copieën van de uitgiftbrief der gemeentegronden, gegeven in 1331 door Hertog Johan III 
en Rogier van Leefdael hebben: „Beke sancte Hildewardis" en „Beke der heyliger Hilde-
vardi" ( D R . D . T H . ENKLAAR, Gemeene Gronden in N. Brah. in de Middeleeuwen (1941) 
nr. 72, Gemeentearch. K 5.) De naam „Hilvarenbeek" vindt men in een oorkonde van 
1388, waarbij Hertogin Johanna de helft der opbrengst van de heerlijkheid Oirschot en 
Hilvarenbeek verleent aan Willem, heer van Peterschem {Tijdschr. v. N. Brab. Cesch. jrg. 
3 blz. 79). Vanaf omstreeks het midden der 15de eeuw komt hij wat frequenter voor. 

5. In Brabants Heem jrg. 4 blz. 31 deelt de Brabantse historicus F. W. Smulders enkele 
wetenswaardigheden mede over de heren van Herlaer als voogden van Eichternach. Hij 
suggereert daar, dat sommige heerlijkheden van Oost-Brabant uit die voogdij ontstaan 
zijn. Al lijkt ons die suggestie niet ongegrond, toch heeft de heerlijkheid Beek haar ont
staan niet in die voogdij der van Herlaers gevonden. In bovenstaand bericht (en ook in 
bericht B) wordt duidelijk gezegd, dat de heren van Herlaer die heerlijkheid (voor de helft) 
van de Bischoppen van Luik in leen ontvingen. Zou op het in-leen-geven van de Luikse 
helft aan de van Herlaers niet het feit van invloed zijn geweest, dat het leenhof van Oud-
Herlaer ressorteerde onder en afhankelijk was van het leenhof ,,de Kromstaf van Luik"? 

6. J. v. Nispen was tevens kapitteldeken van St.-Oedenrode. Toen hij te Beek dat bericht in 
het manuscript gelezen had, begaf hij zich naar St.-Oedenrode, waar hij 5 aug. 1494 be-
bedoeld onderzoek instelde. Het door hem toen gevonden graf lag bij de ingang der 
St.-Odakerk in een vierzijdige bemuring onder houten ribben. In 1507 liet Everardus 
V. Amelrode, vicedeken van het Roois kapittel, het van daar overbrengen binnen de kerk 
en er een zerk op leggen, welke thans nog bestaat. 

7. De oorkonde, waarbij Otto III Ansfried's schenking van het graafschap Hoei aan bisschop 
Notker in 985 goedkeurt, staat afgedrukt o.a. in MIRAEUS, Notitia ecclesiariim Belgii {\630) 
blz. 130. Die van 992, waarbij Hilsuïndis de abdij Thorn fundeert, vindt men in tal van uit
gaven, te veel om op te noemen; dienaangaande kunnen wij het best verwijzen naarH. G. A. 
OBREEN, Oorkondenboek van Holland en Zeeland nr. 62. Niettegenstaande de bedenkingen 
van sommigen tegen de echtheid dezer oorkonde, schijnt haar betrouwbaarheid, wat haar 
inhoud betreft, zeker in hoofdzaak vast te staan. De naam van Ansfrieds gemalin vindt 
men op verscheiden manieren geschreven: Hilsuïndis, Hilsundis, Hilsondis, Hilswindis, 
Herswinda, Hereswindis, Hersuït en Hereswit. Wij geven de voorkeur aan de naam Hil
suïndis, zoals Egidius van Orval en ook bericht B haar noemen. Ansfried en Hilsuïndis wer
den met hun dochter Benedicta, abdis van Thorn, van ouds onder de heiligen gerang
schikt, zie P. ALBERS S. J . in Arch. Aartsb. Utr. XXI 364 v.v. 

8. Stichteres van beide kapittels wordt zij genoemd o.a. door Miraeus, Oudenhoven, Wich-
mans en Foppens. Volgens Coppens en Schutjes verhief zij beide kerken tot kapittel
kerken. 

9. Zoals de kapittels een van hun kanunniken tot scholaster aanstelden voor hun school, een 
ander tot cantor voor de zang enz. zo wezen ze ook een van hun kanunniken aan om in 
de kapittelkerk, indien deze ten minste tevens parochiekerk was, als pastoor in naam van 
het kapittel de zielzorg over het volk (plebs) op zich te nemen; vandaar dat de pastoor 
van zulk een kapittelkerk plebaan geheten werd, hoewel men de pastoor van een grote 
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parochie waar geen kapittelkerk was (b.v. Helmond) ook weleens als plebaan vermeld 
vindt. Maar eigenlijk kwam deze titel alleen toe aan de pastoor van een parochiale 
kapittelkerk. 

10. COPPENSIII: 2 blz. 108 en SCHUTJES IV 606 spreken van een herbouwing in de 12 de eeuw. 
11. In zijn aangehaald artikel veronderstelde de heer Ruhe reeds, dat er een zekere conta

minatie in de naamsgeving ontstaan zou zijn. 
12. Het grafschrift vindt men afgedrukt in WICHMANS Brabantia Mariana blz. 433, OUDEN

HOVEN (ed. 1670) blz. 17, FOPPENS blz. 151, GHESQUIERUS Acta Sanctorum Belgii t VI 
603 en MOMMERS blz. 62. 

13. De kerk was gebouwd 'ad instar Sanctae Romanae Ecclesiae', woorden die Ruhe deden 
vermoeden dat daarmede een basilicale stenen kerk bedoeld is. 'Juist tegen het einde van 
de 10de eeuw, de herstelperiode van de Noormannentijd, - zo schreef hij - werden op 
het platteland de oudste stenen kerkgebouwen opgericht.' Vóórdat die stenen kerk te 
Beek gebouwd werd, zal er wel een houten kerk gestaan hebben, mogelijk wel een paar 
eeuwen lang. 

14. D R . P . C . BOEREN, Sint Willibrord, apostel van Brabant blz. 23, 31; DRS. G . P . J . BANNEN-
BERG, Sint Willibrord in Waalre en Valkenswaard blz. 57, 58; ERENS nr. 116, 214, 257; Tax 
jrg. 4 blz. 59; Brabants Heemirg. 4 blz. 72 v.v., 113, 114, jrg. 6 blz. 18. 

15. Met het oog op hetgeen wij nog zullen mededelen over St. Oedenrode, zouden wij bij 
wijze van hypothese de vraag willen stellen ,of Hilvarenbeek, Oirschot en St. Oedenrode 
in de 10de eeuw niet een en dezelfde politieke bestuurder hebben gehad in graaf Ansfried. 

16. Vgl. de aantekeningen van JHR. MR. A . F. O. v. SASSE V. YSSELT in Afbeeldingen van 
kerken, kastelen e.a. gebouwen in Oostel. N. Brab. door H. Spilman 2de stuk blz. 88 v.v.; 
DRS. C . T H . KOKKE, Invent, v.h. arch, der gem. St. Michiels Gestel blz. 115; Brab. Heem 
jrg. 4 blz. 31. Gerard v. Home en Ermgard v. Kleef gaven 6 april 1327 de gemeente van 
Aalst (bij Waalre) uit; J. J. M. HEEREN, Invent, v.h. Huisarch. v. Helmond blz. 104 nr. 7 
(de daar genoemde datum 17 maart moet zijn 6 april). 

17. C. R. HERMANS, Analytische opgave van N. Brab. charters blz. 306 v.v. Hertog Jan III en 
Rogier v. Leefdael geven 1 sept. 1329 de gemeente West-Tilburg en Goirle uit en 24 
sept. 1331 de gemeente Beek ( D R . ENKLAAR a.w. nr. 72 en 123). In beide uitgiftbrieven 
heet Rogier kastelein van Brussel. De vorsten hadden ter verdediging van hun land op 
verscheiden plaatsen burchten laten bouwen, waarop kasteleinen werden gesteld ter 
bewaking, burchtwachters derhalve. Rogier van Leefdael was ook drossaard van Brabant. 
In 1312 had hij de heerlijkheid Eckart in leen ontvangen; deze kwam later, evenals die 
van Beek en Oirschot, aan de van Petershem's en de van Merode's {Tax.'ixg. 3 blz. 235 v.v.) 
Het wapen van Rogier van Leefdael komt voor op het wapen van Hilvarenbeek. Dit 
werd door Philips van Leefdael, heer van Waalwijk, omstreeks 1645 beschreven als voerend 
aan de rechterzijde van het schild de leeuw van Brabant en aan de linkerzijde 'het wapen 
heere Rogiers van Leefdael met eene beeke ofte loopent waterken tusschen beyden' 
(Bijdr. V. h. Prov. Gen. v. K. en W. in N. Brab. 1918, II 17). 

18. Bovenstaande genealogica hebben wij bijeengegaard uit navolgende bronnen, welke niet 
overal overeenstemmen, zodat vergissing niet geheel is uitgesloten.: Gemeentearch. K 9 
en 13, D R . ENKLAAR a. w. blz. 237, SCHUTJES IV 591, A. FERWERDA, Adellijk wapenboek 
van de Zeven Provinciën, 2de stuk (1763) f° 763 v.v., doch vooral J. T H . DE RAADT, Duffel, 
Gheel en hunne Heeren (1890) blz. 49 v.v. en een artikel van A. v. SASSE V. YSSELT in Tax. 
jrg. 3 blz. 235 v.v., waar deze o.a. schrijft, dat Rikald III in 1500 met Beek en Oirschot 
werd beleend in gevolge scheiding tussen hem en de voogden van Jan III en dat hij werd 
begraven in de kerk van Oirschot onder een fraai monument dat daar nog bestaat (de zerk 
ligt thans in het kerkportaal en de vier leeuwtjes, die hem droegen, zijn nu in de doop
kapel ruggelings tegen elkaar geplaatst en torsen de doopvont). Bij D E BROUWER blz. 22 
leest men nog dat Rikald IV van Koning Philips II (als Hertog van Brabant) ook de 
Brabantse helft van Beek in pand ontving, zodat hij toen de hele heerlijkheid Beek in 
bezit kreeg. Over de verkoop van de halve heerlijkheden Beek en Oirschot in 1669, zie 
Tax. jrg. 7 blz. 263 en jrg. 22 blz. 333 v.v. 

19. A B H doss. Hilvarenbeek. Als proost van Hilvarenbeek vergaf baron van Stockhem enige 
Beekse kanunnikenprebenden, waarvan de goederen toen onder het beheer stonden van 
de heer J. v.d. Heuvel, 'rentmeester van de geestelijke goederen, afkomstig van den Proost 
van Maaseik'. In 1801 of 1802 confereerde de baron een prebende aan de toenmaUge 
Beekse pastoor J. H. .v d. Weyer, opbrengende 600 a 700 gl. jaarlijks. Het Frans bestuur 
betaalde hem van 1810-1814 jaarlijks slechts 800 francs. In 1814 werd hem 'een pensioen' 
van 375 gl. toegekend. Aan zijn opvolger, pastoor M. v. Asten, werd door Koning Willem 
I 'de lijfrente' van 375 gl. geweigerd, maar werd in plaats daarvan de jaarwedde van de 
pastoor welke 150 gl. bedroeg, op 400 gl. gebracht. Genoemde Baron van Stockhem bezat 
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ook tienden onder Hilvarenbeek. In de kosten der reparatie van kerk en toren aldaar ten 
jare 1816, bedragende f 2198-3-8, betaalde rentmeester J. v. d. Heuvel van wege de gees-
lijke goederen, afkomstig van de Proost van Maaseik f 386-3-4, de rentmeester der do
meinen f 509-6-6 en L. W. E. v. Heum als rentmeester van het Beeks kapittel f 399-8-2 
en als rentmeester der cantorij f 189-12-13. 

20. Een Theodericus van Herlaer is in 1196 getuige bij de acte, waarbij Albertus van Dinther 
zijn goederen te Bernheze en Loosbroek overdraagt op het Praemonstratenserklooster 
van Berne. In 1223 schenkt een Theodericus v. Herlaer goed te Mierde aan het huis van 
Postel (ord. Praem.). Met toestemming van Theodericus v. Herlaer en zijn broeder Gode-
fridus schenkt hun moeder Petronella, vrouwe van Herlaer, in 1235 een Reuselse cijns 
aan Postel. MIRAEUS I 290, SCHUTJES I 320 WELVAARTS Reusel (Mil) blz. 30, 31, zie ver
der DRS. C . T H . KOKKE. Imvenlaris v. h. Arch, der gem. St. Michiels Gestel, blz. 9. 

21. Jacobus Pantaléonde Trecis (Troyes in Champagne), aartsdiaken van Kempenland, ver
liet het bisdom Luik omstreeks 1250, werd legaat in Duitsland, bisschop van Verdun, 
patriarch van Jerusalem en in 1261 paus onder de naam Urbanus IV; HABETS I 269. 

22. Uit een schrijven van de elect van Luik van 1256 blijkt, dat W. v. Eik ook het kapittel van 
St. Oedenrode visiteerde. In 1248, toen Hertog Hendrik III hem belastte met de uitvoe
ring zijner fundatie van het dekenaat en de scholasterij in de St. Odakerk te Rode, was 
hij prior te Antwerpen. De stichteres der abdij Binderen te Helmond, Maria dochter 
van Hertog Hendrik I, weduwe van Keizer Otto IV en daarna van Graaf Willem I van 
Holland, benoemde hem in augustus 1259 tot mede-executeur van haar codicil. An. Coev. 
178-81, B.B. XXI 122, 123. 

23. Deze magister Reinerus, scholaster van Tongeren en in het geestelijke provisor van Hen
drik van Gelder, elect-bisschop van Luik, stond wijd en zijd als een zeer bekwaam man 
bekend; geestelijke en wereldlijke overheden raadpleegden hem en riepen in gewichtige 
aangelegenheden zijn hulp in; zie E. W. MCDONNELL, The Beguines and Beghards in 
medieval culture, 1954, blz. 165-169, waar hij genoemd wordt 'one of the most eminent 
churchmen in the diocese (Liège) during the middle decades of the thirteenth century.' 
Hij stierf 29 okt. 1267 (Ons Geestelijk Erf XX 378). Bovenbedoelde verordeningen zullen 
dus dateren van enkele jaren vóór hun bekendmaking door het kapittel in juni 1270. 

24. Welke namen zijn onder de driemaal voorkomende letter G verborgen? Als kapitteldeken 
van St. Oedenrode wordt Gosuinus Mocdel (zoon van Hendrik Dickbier, heer van Mierlo) 
vermeld in 1315 en 1318 (SCHUTJES V 320, Noordbrab. almanak 1891 blz. 468 ,FRENKEN, 
Memoriaal der Dorpen en Parochies Gerwen, Nuenen en Nederwetten blz. 109, 110); als 
pastoor van 's-Hertogenbosch Gerungus in 1285 en 1303 (SCHUTJES IV 306), maar als 
pastoor van Orthen en 's-Hertogenbosch komt een Guilielmus voor onder de eerste leden 
der Bossche lUustre L. Vrouwe-broederschap (vóór 1344), terwijl onder de eerste leden 
dier broederschap ook voorkomt een Wilhelmus (Guilielmus) als pastoor van Esch 
( D R . HERMANS, Geschiedk. Mengelwerk II 123). 

25. Johannes Hogardus Kelders, een leek, werkte als notaris veel voor het kapittel en bisdom 
's-Hertogenbosch, was vanaf 1573 meer dan 50 jaar griffier bij de bisschoppelijke curie 
en komt in 1590 als officiaal van het bisdom voor; SCHUTJES II24, Nieuwe Catal. der Oork. 
en Handschr. v. h. Prov. Gen. v. K. en W. in N. Brab. 1ste suppl. nr. 332, méér bijzonder
heden in ra;t. jrg. 3 blz. 152, 153. 

26. Macharius van den Bosch hebben wij vermeld in B. B. XIX 11. Hij gaf 28 juni 1309 ver
ordeningen aan het kapittel van Breda (SCHOENGEN blz. 242, noot 5) en twee dagen daar
na aan dat van St. Oedenrode. Hij schonk aan de pitantie der abdij van St. Truiden al 
zijn goederen te Lith aan de Maas (J. COENEN, Limburgsche Oorkonden III nr. 2835). 

27. Arnoldus van Awans wordt in 1305 als kanunnik der domkerk van Luik vermeld. HABETS 
1362. 

28. De latijnse tekst heeft: 'in Horenpole'; bij deze plaatsnaam dachten wij aanvankelijk aan 
een verknoeiing, maar kwamen tot andere mening, toen wij in een originele acte der H. 
Geesttafel van Beek uit 1339 de persoonsnaam lazen Godefridus dictus de Horenpoel. 

29. De kapitteldeken trok in 1566 tienden uit de Beekse gehuchten Loo, Voort, Esbeek, 
Gorp (Gorop), verder uit Hulsel (onder Poppel), Sonderloch (onder Enschot) en Haegh-
horst onder Diessen. Zijn tiend-inkomsten van dat jaar met daaraan verbonden lasten 
staan aangetekend op onderstaand lijstje: 

Die nieu smaelthiende verpacht 1566 voor LI fl. voor VI jaeren. 
Die nieu thienden aen 't Loo pro XV mudde rogge eens ende I paer cappuijnen. 
Die nieu thiende aen 't Voort pro XIX mudden ende een ijgelijck vierendeel, I paer 
cappuijnen ut supra. 
Die thiende van Esbeek pro XV mudden cum dimidiate ende ijgelijck vierendeel prout 
supra. 
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Gorop ende Hulsel pro XXI modiis siliginis et uno modio hordei ende VI fl. 
Tilborgh tot Sonderloch singulis annis pro XL fl., dico quadraginta fl. ende vier voijer 
torf. 
Alii fructus decanales: 
Uten thienden op den Haechorst II modia. 
III modia siliginis. 

Onera (lasten) 

II Missen ter weeken in Summo altari et S. Antonii. 
Noch I singhende Misse deur die vicarissen ende choorkinderen op d' oxael vrijdachs; 
solvit pro cantantibus Missam VI fl., ludimagistro unum fl., custodi pro pulsu VII st. 
Item custodi pro pulsu meridiano libram pagamenti et (?) VII st. 
Eidem I oude groote, I blaffaert, XII mijten. 
Rectori S. Catharinae 4̂ ^ loopen rogge. 
Rectori altaris S. Sebastian! I mudde rogge. 
Plebano I oude groot 
Capitulo Bekensi XIX st. 
Rectori S. Joannis Bapt. 
Rectori S. Mariae lae fundationis 
Rectori S. Crucis inferioris 
Rectori S. Spiritus 

30. In het verslag der kerkvisitatie te Gansoyen door bisschop Metsius in 1571 (B. B. III 
245) wordt gezegd, dat het kapittel van Hilvarenbeek de inkomsten heeft van de kerk te 
Gansoyen en collator is van de Zondagsmis aldaar, die sinds de inundatie der parochie 
(bij de St. Elisabeths vloed van 1421) in de kasteelkapel geschiedt, en waarvan mr. Joannes 
Langecrutius (een Bekenaar), proost van het kapittel te Cassel (in Frans Vlaanderen) 
de beneficiant is. Verder is bekend, dat de Beekse kanunnik Christiaan de Kort, vermeld 
in 1609-1651 (SCHUTJES IV 615), een tijd lang (vermoedelijk vóór 1610) pastoor van 
Gansoyen was ( D E BROUWER blz. 55). Uit een en ander en vooral uit het feit, dat het ka
pittel van Hilvarenbeek de tienden te Gansoyen bezat, mag men besluiten, dat daaraan 
ook het patronaatsrecht over de kerk van Gansoyen toebehoorde. Het zal dat recht te 
danken hebben gehad aan de Hertog van Brabant, want in 1262 wordt Gansoyen (toen 
Oye geheten) door Willem van Ryckel, abt der abdij van St. Truiden 'villa ducis Brabancie' 
genoemd. H. PIRENNE, Le livre de V ahbé Cuillaume de Ryckel, 1249-1272 blz. 161. 

31. De brieven van 28 april 1424 zijn ons niet bekend. 
32. De aanleiding tot het houden van de Synode van 1548 was het feit, dat keizer Karel V, 

in gevolge het 'Interim' op de rijksdag van Augsburg 14 juni 1548 aan het oordeel der 
bisschoppen een 'formula reformationis ecclesiasticae' had voorgelegd, welke als richt
snoer voor de geestelijkheid was bedoeld. HABETS I 460, '61. 

33. Een kanunnik verbleef 'in een geprivilegieerde plaats' of was 'een geprivilegieerde kanun
nik', als hij aan een universtieit studeerde, of brieven van 'significamus' had, waardoor de 
landvorst hem had aangenomen in zijn dienst, doorhem b.v. te verbinden aan het koninklijk 
oratorie te Brussel. Zulk een kanunnik werd dan niet als'foraneus'(forens, buitendorper) 
beschouwd, maar als resident. 

34. D E BROUWER blz. 16. Een bladzijde verder schrijft hij, dat de cantorij werd gesticht in 
1447 en dat de waardigheid van scholaster ongeveer in dezelfde tijd ontstond; dit laatste 
is onjuist. 

35. Verreept behoorde tot de vijf ofïicialen, die door Metsius 5 mei 1578 (vanuit Kalkar) 
werden aangesteld. HAVENSIUS. De erectione novorum in Belgio episcopatuum (1609) blz. 77. 

36. De kapittels van 's-Hertogenbosch, Breda, Hilvarenbeek, Oirschot, St Oedenrode, Eind
hoven en Boxtel hadden tot handhaving hunner oude privilegies 14 juli 1505 een onderling 
verbond gesloten, dat door hen 13 juli 1563 was vernieuwd (MIRAEUS III 222 v.v. , HOU
SEN Gesch. V. Eindhoven I 89 v.v., 394 v.v.) Ook elders in het bisdom Luik hadden de 
kapittels soortgelijk verbond aangegaan. In een acte van 12 okt. 1408, waarbij de zeven 
collegiale kerken van de stad Luik dergelijk verbond sluiten, leest men, dat hun voor
gangers hun vrijheden en exempties met schranderheid en taaie ijver verwierven en met 
mannenmoed handhaafden en dat zij zich nu verbinden om diezelfde vrijheden en exem-
ties door een onverwinbare verdedigingsmuur te beschermen en om zich nog krachtiger te 
verdedigen tegen degenen, die hen in de rug aanvallen. (A K O reg. D. 139 f° 64- 66r) 
Tussen de kapittels van St. Gudule te Brussel, St. Romboud te Mechelen e.a. werd in 
1444 soortgelijk verbond gesloten (HOUBEN a.w. I 92). 

37. D E RAADT a.w. blz. 54, SCHUTJES III 5, Tax. jrg. 31 blz. 287; mr. Servaes Schilders en zijn 
minderjarige broer en zuster, Adriaen en Mariken, kinderen van wijlen Heer en mr. Ser-

i oude groote. 
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vaes Schilders, verkochten in 1573 het huis Groenendael te Beek aan Jhr. Marcelis van 
Brecht, zoon van wijlen de hoogschout van 's-Hertogenbosch Jan van Brecht (Tax. jrg. 17 
blz. 187). 

38. De pastoor Petrus Symonis S. Th. L. werd tot rector-oeconomus van het seminarie be
noemd (waarschijnlijk bij de oprichting er van in 1571), maar toen hij op de eerste 
Bossche synode (8-10 mei 1571) door Metsius tot landdeken van het district Beek werd 
aangesteld, schijnt hij nog in datzelfde jaar voor het seminarie-rectoraat bedankt te 
hebben. An. Coev. I 224. 

39. Tot hier schijnt de auteur van het oude handschrift zijn bericht over Ansfried ontleend te 
hebben aan Sigebertus van Gembloers, zie BLTTLER - DE RAM, Vies des Saints (1847) III 
34, noot 3. 

40. De canonist Nicolaus de Tudeschis, aartsbisschop van Palermo (Panormitana dioc.) en 
vandaar Panormitanus genaamd (1386-1445). 

41. Guilielmus Reodanus, ook Rodanus genoemd (kwam hij van St. Oedenrode?), was 
pauselijk nuntius bij het Hof van Napels en bisschop van het voormalig bisdom Nebbio 
op Korsika. Hij gaf meerdere werken over het canoniek recht in het licht en stierf in 1574. 
HuRTER, Nomenclator literarius, tom. I (ed. 1871-'73) blz. 81. 

42. Met deze 'dominus Turnhoutensis' is bedoeld de vermaarde hoogleraar der Leuvense 
universiteit, Joannes Driedoens alias Nijs van Turnhout, geb. vermoedelijk in 1479 op 
Darisdonk, een gehucht onder Turnhout. Als theologiestudent te Leuven was hij leer
ling van de latere paus Adrianus VI, met wie hij bevriend was. Ruard Tapper van Enk-
huizen bezorgde een uitgave zijner geschriften (4 banden, Leuven 1533, herhaaldelijk 
herdrukt). Zijn boek 'De übertate Christiana' werd te Leuven in 1546 uitgegeven en reeds 
in 1553 herdrukt. Driedoens werd te Leuven begraven 4 aug. 1535. J. E. JANSEN in het 
Belgisch tijdschr. Taxandria 1903/4, blz. 199 v.v.; R. DRAGUET in Miscellanea historica in 
hon. Alb. de Meyer II 836 v.v.; P. HERMES PEETERS, Doctrina J. Driedonis a Turnhout de 
concordia gratiae et liberi arbitrii Mechl. Typogr. S. Franc. 1938. De meeste dezer mede
delingen werden ons bereidwillig verstrekt door Raym. Peeters stadsarchivaris van Turn
hout. 

43. Met de uitdrukking 'sub custodi nos' werden, naar wij vermoeden, aangeduid de benefi
cianten, die niet resideerden. 

44. Zoals men weet, hadden de Pausen zich het benoemingsrecht voorbehouden van vele 
beneficies, indien deze in bepaalde maanden vacant zouden komen. 

45. Kardinaal Reginald Pole, aartsbisschop van Canterbury. 
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DEEL II 

DOCUMENTEN BETREFFENDE HET KAPITTEL 
VAN SINT OEDENRODE 





TER INLEIDING 

Het dorp Sint Oedenrode, oudtijds Rode geheten, moet tot de oudste dorpen van Bra
bant gerekend worden. De plaats is al bekend uit het oudste levensverhaal van Sint 
Oda, die er als jonge maagd en kluizenares in het eerste kwart der 8ste eeuw haar 
verblijf koos, er stierf en begraven werd. Hoogstwaarschijnlijk was de plaats toen reeds 
sinds eeuwen bewoond geworden. 

Rode was oudtijds hoofdplaats van het graafschap Rode, ook wel het graafschap 
van Peelland geheten, dat zich uitstrekte over de streek, althans zeker over het grootste 
deel der streek, welke in later tijd een der vier kwartieren der Bossche Meierij, het 
kwartier van Peelland, vormde'̂ . Als centrum van het graafschap en zetelplaats der 
graven moet Rode een aanzienlijk dorp geweest zijn, zoals ook wel bewezen wordt 
door de act van Hertog Hendrik I van Brabant, die in 1232 aan de poorters van Rode, 
t.w. aan hen, die binnen de kom van Rode woonden, dezelfde vrijdom en stadsrechten 
verleende, welke die van 's-Hertogenbosch bezaten, waarom het dorp van toen af 
meestal officieel als 'vrijheid' betiteld werd^. De Burcht, waarop de graven van Rode 
woonden, later het Hertogshuis of Hertogsjaaghuis genaamd, en de vele kasteeltjes, 
slotjes of edelhuizen, die er stonden, wijzen eveneens op aanzienlijkheid, zoals Henkens-
hage, het huis Ten Laer, Ten Houte, de Bocht (Dommelrode), Ter Wey (Lochten-
burg), de Voort (Vreeburg), Pasbogaard, de Hulst, Emmaus, Rijsingen en meer andere. 

Het riviertje de Dommel doorsneed en splitste het dorp van ouds in twee delen: 
Eerschot, waar de parochiekerk stond, aan de rechteroever, Rode, waar St.-Oda 
begraven werd, aan de linkeroever. In de oudste der bekende stukken wordt niet 
alleen Rode, maar ook en zelfs nog vaker Eerschot genoemd, niet zozeer, of althans 
niet uitsluitend, omdat Eerschot toen aanzienlijker geweest zal zijn, maar vooral 
omdat de parochiekerk in Eerschot stond. De oudste stukken gaan immers meestal 
over de parochie of parochiekerk of zijn althans van kerkelijke of parochiële aard en 
dan spreekt het van zelf, dat daarin eer de naam van Eerschot dan van Rode vermeld 
wordt. Stukken van later tijd gewagen echter meer van Rode dan van Eerschot en sinds 
omstreeks het begin der 13de eeuw de verering van St.-Oda tot hoge bloei was gekomen, 
begon men het dorp in zijn geheel Rode te noemen en ook wel, ter ere van die HeiUge 
en tevens wellicht ter onderscheiding van andere Rode's, Sint Oedenrode (Roda 
Sanctae Odae), welke laatste naam weldra begon te overheersen en tot op de dag van 
heden, althans in de officiële wereld, bleef overheersen, want in het dorp zelf en de 
wijde omgeving daarvan spreekt men in het dagelijks leven gewoonlijk van Rooi (Rode). 

De oorsprong van de parochie ligt, evenals die van het dorp, in het duister van lang-
vervlogen eeuwen. Niet zonder grond oppert een der geschiedschrijvers van het bis
dom 's-Hertogenbosch de veronderstelling, dat de plaats, toen Oda er zich omstreeks 
700 vestigde, niet alleen bewoond zal zijn geweest, maar ook reeds een 'presbyter' 
(priester) zal gehad hebben en - zo mag men er bijvoegen - een houten 
kerkgebouw, dat later door een stenen kerk zal vervangen zijn, t.w. door de parochie
kerk van St. Martinus in Eerschot ̂ . Omdat deze toegewijd was aan St.-Maarten en 
talrijke cijnzen in de omtrek van Rode op St.-Maartensdag geheven werden, heeft de 
mening, dat het graafschap Rode zekere tijden lang een leen was van de St.-Maartens-
kerk van Utrecht, wel enige waarschijnlijkheid*. Als de laatste graaf van Rode wordt 
genoemd (zie Tax. jg. 38, blz. 195, 196) de H. Ansfried, graaf van Hoei en 
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Teisterbant, die in 995 bisschop van Utrecht werd en in 1010 stierf. Van hem en zijn 
gemalin, de H. Hilsuïndis, gravin van Strijen, is bekend, dat zij aan de St.-Remigius 
kerk te Baarle-Hertog, de St.-Petruskerk te Hilvarenbeek beide door hen gesticht, en 
ook aan de St.-Maartenskerk van Utrecht vele goederen schonken, welke zij in de om
geving van Geertruidenberg, Hilvarenbeek, St. Oedenrode en elders bezaten; boven
dien is van Ansfried bekend, dat hij na zijn bisschopswijding een vijftal 'altaren' in 
de Kamerijkse Kempen aan het St.-Martinuskapittel van Utrecht schonk*. Met al 
deze gegevens voor ogen lijkt ons de veronderstelling niet al te gewaagd, dat Ansfried 
een grote weldoener, wellicht de stichter is geweest van de parochiale St.-Martinus-
kerk in de hoofdplaats van zijn graafschap Rode en na zijn bisschopswijding het 
'altare' (kerk met inkomsten) aan de St.-Maartenskerk van Utrecht schonk. Onze 
veronderstelling vindt nog enige steun in de omstandigheid, dat de geschiedenis der 
parochie Hilvarenbeek, waar de kerk zeker door Ansfried en Hilsuïndis gesticht is, 
voor een groot deel parallel liep met die der parochie van St. Oedenrode, meer bijzonder 
de geschiedenis der beide plaatselijke kapittels, een omstandigheid, waarop wij op 
blz. 5 en 18 reeds gewezen hebben". Is onze veronderstelling juist, dan zou de St.-
Martinuskerk van Eerschot in de tweede helft der 10de eeuw gebouwd zijn. 

Onstaan van het kapittel uit een klerkencollege. De oudste onder de talrijke collegiale 
seculiere kapittels in Brabant dagtekenen uit de 12de of 13 de eeuw en zijn ontstaan 
uit de nog veel oudere klerkencolleges. Ook het collegiale kapittel van St. Oedenrode, 
zoals straks nog nader blijken zal. 

De klerkencolleges waren stichtingen uit de karolingische tijd; vele ontstonden van
af 816, het jaar van het concilie van Aken'. Zij komen voor onder verscheiden be
namingen als collegia, monasteria, claustra, fraternitates, congregationes: clericorum, 
fratrum, canonicorum, derhalve als colleges, kloosters, fraterniteiten of congregaties, 
wier leden klerken, broeders en kanunniken genoemd werden. Het waren geen monni
ken, maar wel kloosterlingen, die professie deden en leefden volgens een gemeenschap
pelijke regel, een regula canonica, vandaar dat ze ook reguliere kanunniken genoemd 
werden. Hun regel was gebaseerd deels op die, welke was voorgeschreven door ver
meld concilie van Aken, deels op de z.g. regel van St.-Augustinus. Hun disciplien was 
van een gematigde gestrengheid: zij leidden een gemeenschappelijk leven (gemeen
schappelijke woning, slaapzaal, tafel), maar beoefenden geen volledige armoede. Elk 
convent telde aanvankelijk ongeveer een tiental leden, later méér, en stond onder het 
bestuur van een proost. Hun voornaamste taak bestond in het opus Dei: het dagelijks 
Officie van de goddelijke eredienst. 

In de 9de of 10de eeuw zijn enkele klerkencolleges tengevolge van de rampspoedige 
tijdsomstandigheden, zoals de invasies der noormannen, verdwenen, maar reeds in de 
10de en tijdens de 11de eeuw zagen de klerken hun conventen in grote bloei. Van 
af het midden der 11 de eeuw begonnen velen onder hen te verlangen naar het vita apos-
tolica der primitieve kerk; in de daarop volgende tijden gingen velen dan ook over 
naar een strengere monnikenorde, of naar de Reguliere Kanunniken van St.-Augusti
nus (ook koorheren van St.-Augustinus genoemd) die tegen het einde der 11 de eeuw op
kwamen en zich gestadig uitbreidden. Niet weinige klerkencolleges bleven echter tot 
in de 12de eeuw hun oorspronkelijke instelling en karolingische structuur, althans in 
grote lijnen, bewaren en vormden zich in de loop van diezelfde eeuw om tot een collegi
aal kapittel van seculiere kanunniken *. Tot deze laatste behoorde het klerkencollege 
of monasterium van St. Oedenrode'. 

Dat het collegiaal seculier kapittel van St. Oedenrode in de 12de eeuw ontstaan is 
uit een klerkencollege, lijkt reeds a priori vrij waarschijnlijk, aangezien de meeste 
Brabantse seculiere kapittels in zulk een college hun ontstaan vonden i°. Een meer 
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positief bewijs vinden wij echter in het Leven van St.-Oda, dat omstreeks het midden 
der 12de eeuw door een anonymus geschreven werd. Aan dat Leven willen wij thans 
onze aandacht schenken, niet alleen omdat St.-Oda een Rooise heilige en de patrones 
van het Roois kapittel en vermoedelijk eveneens van het oude klerkencollege was, 
maar ook omdat wij de deugdelijkheid van het te leveren bewijs willen aantonen. 

Vita S. Odae Virginis. Deze Vita is door Isfridus Thysius in de Acta Sanctorum Belgii 
uitgegeven ". De uitgever heeft, zoals hij zegt, het werk van de anonieme hagiograaf 
(jammer genoeg!) 'gezuiverd van interpolaties of althans van ongepaste digressies,' 
zodat wij de Vita slechts kunnen beoordelen, gelijk ze door hem is uitgegeven '̂  

De anonymus schreef de Vita op aansporing van frater Guetzelo, priester te Rode. 
Hij noemt zich zelf 'een zoon der St.-Odakerk' te Rode (niet der parochiekerk van St.-
Martinus) en na zijn nog te vermelden reis naar Osnabrück keerde hij terug, zoals hij 
schrijft, naar 'de plaats zijner professie'. Hij behoorde dus ongetwijfeld tot het aloude 
klerkencollege te Rode, evenals waarschijnlijk ook genoemde frater Guetzelo, (en wel 
omstreeks de tijd, dat het in een seculier kapittel werd omgezet, zoals straks nog blijken 
zal). 

In zijn boek Etude critique et littéraire sur les Vitae des Saints Mérovingiens heeft de 
Leuvense hoogleraar L. van der Essen beweerd, dat de Vita S. Odae als geheel legen
darisch geen historische waarde heeft. Wij menen zijn argumenten vroeger reeds 
weerlegd te hebben ( zie B.B. XXII 97 v.v.), maar willen thans de geloofwaardigheid 
van de anonieme schrijver der Vita meer positief aantonen. 

Natuurlijk dient men rekening te houden met de tijd, waarin de schrijver leefde. 
De verklaring, welke hij b.v. geeft van de manier, waarop men te Rode aan de grote 
hardstenen van Oda's sarcofaag zal gekomen zijn, moet een moderne menserg stuntelig, 
om niet te zeggen belachelijk voorkomen. 

Bij de samenstelling van zijn Vita heeft hij zeer zeker bij de Rodenaars, zijn mede
burgers, nasporing gedaan naar de vertellingen, die toentertijd onder hen over hun 
Santinne zo al in omloop waren. Daarom willen wij gaarne aannemen, dat hij in zijn 
verhaal enkele bijkomstigheden heeft ingelast, welke slechts producten der toenmalige 
volksfantasie waren, b.v. dat Oda een koningsdochter zou zijn geweest, dat zij uit haar 
vaderland zou zijn weggevlucht, wijl haar vader haar zou hebben willen uithuwelijken, 
wellicht ook dat 's nachts boven Oda's graf een schitterend licht zou verschenen zijn. 
Dat zijn immers altemaal themata hagiographica, welke in de weelderige volksfantasie 
ten tijde der middeleeuwen graag opschoten om er altijd te blijven voorttieren. Wij 
willen dus toegeven, dat onze anonymus enkele legendarische korrels over zijn Vita 
heeft uitgestrooid. Doch daarvan afgezien, kunnen wij geen enkele reden bespeuren, 
waarom men aan de historische betrouwbaarheid van de Vita zou moeten twijfelen. 

Men heeft haar romantisch genoemd. Dat begrijpen wij niet, want al komen er, zoals 
gezegd, hier en daar enkele legendarische elementen in voor, lijkt zij ons toch aan alle 
romantiek volkomen vreemd te zijn en uit te munten door een eenvoudige, sobere, zelfs 
nuchtere verhaaltrant". In een duits Kirchenlexicon wordt zij roman-achtig ('roman
haft') geheten, maar ook deze kwalificatie verdient ze niet. Beter zou men ze min of meer 
poëem-achtig kunnen noemen in zover de schrijver, wellichtin navolging van de kroniek
schrijver en hagiograaf Sigbertus van Gembloers (f 1112), een zekere kadans in zijn 
zinnen heeft gelegd en graag speelt met assonerende rijmklanken, een eigenschap van 
hem, welke wij nog nergens vonden opgemerkt. Ziehier enkele voorbeelden uit Caput I: 
'Ubi autem venit miserendi terrae hujus tempus - ut illius miseriae misereretur Domi-
nus - praesedit ecclesiae Caelestinus - urbis Romanae episcopus - a beato Silvestro 
in Pontificum ordine duodecimus . . . His diebus ingressus est Romam sacerdos nomine 
Paladius - qui fuit, ut accepimus - de Occiduis terrae partibus - linguae et sermonis 
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Schotorum non ignarus . . . (Rex) dilectissimam sibi genuit filiam - quam quasi futuro-
rum praesagio nuncupavit Odam - eo quod ipsa salutis aeternae acceptura esset coro-
nam . . . sic et ipsa non est propter peccatum caeca facta - sed ut Christi illumina-
retur gratia - quae Christo futura erat ancilla . . . Plebs vero et clerus concentu et ju-
bilo - benedixerunt Domino - et suo applauserunt Patrono - quia Dominus debiles 
et infirmos illuc dirigeret - et eos meritis sui martyris saluti restitueret - Verum . . . 
redire intendebat ad patrem - non tamen requirens mundum - nee mundi appetens 
accessum - sicut ille appetit, qui tenens aratrum - respicit retrorsum - et evertit sulcum 
- unde fructum laboris sui amittit et proemium.' 

De anonieme auteur moet voor zijn tijd een wetenschappelijk man zijn geweest. Hij 
is ervaren in de boeken der H. Schrift, waaruit hij verscheiden teksten citeert; ervaren 
in de Levens der Heiligen, kent b.v. bijzonderheden uit het leven der H. Gertrudis, de 
toedracht der vermoording van de H. Lambertus (de scène bij het gastmaal te Jupille) 
en hetgeen geschiedde met diens stoffelijk overschot. Hij is ervaren in de kerkelijke 
geschiedenis, kent reeksen van opeenvolgende pausen en Luikse bisschoppen, vermeldt 
de 7de eeuwse bisschoppen van Keulen en Utrecht, de H. Kunibertus en de H. Willi-
brord, en gewaagt van de geloofsverkondiging in Ierland door de H. Palladius. Ook 
in de profane geschiedenis is hij blijkbaar thuis, want hij weet van de Ierse oorlogen, 
leest de 'gesta' van Charlemagne (waarschijnlijk de Vita Karoli Magni van Eginhard) 
en vertelt een bijzonderheid uit het leven van Pepijn de Oudere (misschien aan de Vita 
Pippini ontleend). Verder nog is hij niet onkundig in chronologie, schijnt zelfs zijn chro
nologische kennis graag te etaleren, doch in tegenstelling met de meeste hagiografen der 
oudheid, die men gewoonlijk nog al raar met de chronologie ziet omspringen, gaat 
hij met de nodige voorzichtigheid te werk. Het juiste jaar der translatie van St.-Oda's 
gebeente niet kennend, stelt hij die gebeurtenis bij benadering op 1103, wetend dat zij 
moest hebben plaats gehad tussen 1098 en 1106: 1098, naar hij zegt, het jaar der bis
schopswijding van de Luikse prins-bisschop Otbertus, het jaar ook, waarin Jerusalem 
door de Christenen was veroverd, en 1106, het jaar, waarin de slag bij Vise (Woeghesete, 
Wisatum, Wezet) had plaatsgehad". En in al deze wetenschappelijke mededelingen 
hebben wij slechts deze kleine foutjes kunnen ontdekken: Pepijn de Oudere noemt hij 
een zoon van Carloman en de bisschopswijding van Otbertus, alsook de verovering 
van Jerusalem hadden niet plaats in 1098, maar de wijding van Otbertus in 1091 en 
Jerusalems verovering in 1099; zoals men ziet, betrekkelijk geringe vergissingen, welke 
vooral in die tijd de beste geschiedschrijver hadden kunnen overkomen. Zelfs L. van 
der Essen kon de bekwaamheid van de schrijver niet ontkennen; hij zegt van hem: 
'il n'était pas sans instruction.' 

Onze anonieme auteur behoorde niet tot de vele middeleeuwse hagiografen, die zich 
evenals de latere schrijvers van historische romans, geen zorg maakten over de vraag, 
in hoeverre de feiten geschiedkundig juist waren. Integendeel, hij wilde het leven van 
St.-Oda geheel naar waarheid beschrijven. Het proloog dat hij laat voorafgaan, eindigt 
hij met bij voorbaat lof te brengen aan hem, die zijn werk zal willen verbeteren, op deze 
voorwaarde nochtans, dat door die correctie de waarheid wordt gediend. Want om 
de waarheid was het hem te doen, dit blijkt inderdaad uit geheel zijn verhaal. Hij was 
zelfs expres van Rode naar Osnabrück gereisd, om daar uit de mond van Philippus, 
graaf van Katzenellenbogen, bisschop van het diocees Osnabrück (Hosenbreichen 
vandaar 'Philippus Hosenbreichensis'),gegevens voor zijn ondernomen levensbeschrij
ving te vernemen. Hij was van oordeel, dat hij van niemand betere inlichtingen zou 
kuimen krijgen dan van hem, want hij schrijft: 'optime celeberrimam beatae Odae 
vitam nosse putabatur.' Terecht, Phihppus was immers niet alleen een Rodenaar van 
geboorte (geboren als hij was uit het in Rode geregeerd hebbend gravengeslacht), 
maar moest ook als bisschop vanzelfsprekend een zeer intellectuele en betrouwbare 
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getuige zijn. Toen onze anonymus de bisschop bezocht, was deze reeds hoog bejaard 
(aetate decrepitus). Na ongeveer een dertigtal jaren zijn bisdom bestuurd te hebben, 
stierf hij in de tweede helft der 12de eeuw, zodat wij mogen aannemen, dat de Vita 
omstreeks 1150 zal geschreven zijn". 

De auteur heeft de voornaamste bijzonderheden, welke de bisschop hem over St.-
Oda verstrekte, duidelijk aangegeven. Ook schrijft hij, dat hij tijdens zijn verblijf in 
Osnabrück in het Benedictinessenklooster Gertrudenberg nabij de stad een oud hand
schrift vond, waarin de marteldood van de H. Lambertus stond verhaald, benevens 
het wonder, waarbij Oda te Luik door de voorspraak van dien heilige genezen werd 
van haar blindheid^'. Andere door hem benutte bronnen noemt hij niet. 

Na Oda's pelgrimstocht naar Italië vermeld te hebben - Rome en het beroemde 
heiligdom op Monte Gargano, dat de naam van de aartsengel Michael droeg - verhaalt 
hij hoe zij ten laatste in het gewest Taxandrië kwam ter plaatse Rode. Hier stond zekere 
edelvrouwe (domina quaedam nobilis), die zeer rijk was aan erfgoederen, op haar 
eigen vrij goed een stuk grond aan de heilige af om daar te verblijven. De omwonenden 
en die haar kwamen bezoeken bouwden er een soort herdershutje voor haar en daar 
bracht zij in de eenzaamheid haar verder leven door in de beoefening van armoede en 
allerlei deugden, totdat zij er eindelijk, gesterkt door de christelijke genademiddelen, 
een zalige dood stierf en begraven werd. 

Stichting van het klerkencollege (monasterium) en zijn latere omzetting in een collegiaal 
kapittel van seculieren. Dezelfde edelvrouwe, die aan Oda dat stuk grond had afge
staan, liet ter plaatse (boven het graf) een klein houten oratorium of bedehuisje maken, 
maar toen dit na verloop van tijd versleten was, is er een groter stenen monasterium 
(klooster) gebouwd, aldus het verhaal van anonymus. De laatste woorden hebben wij 
zo te verstaan, dat het monasterium vlak bij het oratorium werd gebouwd en dat dit 
oratorium tegelijkertijd werd vervangen door het stenen kapelletje, het z.g. 'Sint 
Odahuisken,', dat in het midden der 17de eeuw daar nog stond tussen drie dennenbo
men, totdat het tijdens het bewind der Staten-Generaal werd gesloopt^'. 

Het monasterium werd derhalve gebouwd, toen het houten oratorium na verloop 
van tijd versleten was. In welk jaar wordt niet gezegd. Isfridus Thijs, de uitgever en 
critische bewerker van de Vita, achtte een tijd van 70 a 80 jaren ruim voldoende voor 
de slijtage van zulk een houten bedehuisje; Oda's stervensjaar stellend rond 726, 
stelde hij daarom de stichting van het monasterium rond het jaar 800. Toch is een 
tijdsverloop van 70 a 80 jaren mogelijk wel wat krap genomen. Redelijkerwijze mag 
men aannemen, dat het monasterium in de loop der 9de eeuw gebouwd zal zijn. 

Nu komt de vraag, wat men onder het woord 'monasterium' te verstaan heeft. Het 
monasterium diende tot uitoefening van 'het dagelijks ministerie van de Goddelijke 
Eredienst met samenzang van klerken,' want onze anonymus schrijft letterlijk (Acta 
blz. 631): 'sed succedenti tempore, priori oratorio ligneo dissoluto et demolito, con-
structum est lapideum et majus monasterium et institutum est divini cultus ministeri-
um quotidianum cum concentu clericorum ad honorem Dei viventis nunc et in perpe
tuum.'Geen monnikenklooster is hier bedoeld, want dan had de auteur zich wel anders 
uitgedrukt; de gehele terminologie past voor die tijd alléén op een klerkencollege; 
vooral de woorden 'monasterium . . . clericorum' laten geen twijfel over. Wij besluiten 
daarom: Het monasterium te Rode was een van de talrijke karolingische klerken
colleges, die van af de 10de tot tegen het einde der 11de eeuw in het land van Brabant 
bijzonder floreerden en zich bij voorkeur vestigden op plaatsen, waar een of andere 
heilige (zoals in Rode de H. Oda) in hoge verering stond. 

Dit Rooise college nu moet ongeveer drie eeuwen na zijn stichting, evenals zoveel 
andere klerkencolleges, zijn omgezet in een collegiaal kapittel van seculiere kanurmiken, 
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waarvan men het bestaan in documenten van de 13de eeuw en later uitdrukkelijk 
bewezen ziet^^. Nergens toch verneemt men, dat het monasterium verwoest, verbrand 
of verlaten werd, of hoe dan ook ophield te bestaan; ook niet, waar de laatste bewoners 
bleven. Evenmin worden bijzonderheden vermeld over de wording van het latere 
collegiaal kapittel, b.v. door wie, of in welk jaar het gefundeerd werd, van waar de 
eerste kanunniken kwamen en zo meer. De enige voor de hand liggende conclusie is 
deze: Het oude monasterium clericorum heeft zich eenvoudig omgezet in een seculier 
kapitteP^ 

Die omzetting geschiedde waarschijnlijk omstreeks het midden der 12de eeuw, toen 
ook het kapittel van Hilvarenbeek ontstond, waarmede dat van St. Oedenrode in 
latere tijden steeds in nauw contact bleef en ongeveer dezelfde lotgevallen deelde. Toen 
de anonymus de Vita van St.-Oda schreef - gelijk gezegd omstreeks 1150 - was het 
monasterium vermoedelijk nog een klerkencollege, want hij schrijft, dat hij na zijn 
bezoek aan de bisschop van Osnabrück terugkeerde naar de plaats zijner professie 
('regressus sum ad professionis meae locum') de plaats, waar hij dus in de religieuze 
staat was opgenomen. Toch zou het kunnen zijn, dat hij toen wel tot het nieuwe kapittel 
behoorde, maar zijn professie nog in het oude klerkencollege gedaan had. 

Bedoelde omzetting in verband met de elevatie van St. Oda en de stichting der St.-Oda
kerk. De omzetting van het monasterium in een seculier kapittel geschiedde waar
schijnlijk niet zo heel lang na de translatie en elevatie (overbrenging en verheffing) 
van St.-Oda's gebeente of stoffelijk overschot, een plechtigheid, die rond het jaar 1100 
moet hebben plaats gehad''". 

In de geschiedenis der St.-Oda-viering is die translatie en elevatie de grootste ge
beurtenis geweest, want zij stond zo wat gelijk met een moderne heiligverklaring. Oda's 
gebeente werd alsdan opgenomen uit het graf in het kapelletje, dat indertijd tegelijk 
met het monasterium gebouwd was^\ overgebracht naar de vlak daarnaast nieuw
gebouwde St.-Odakerk en daar, zoals de hagiograaf van St.Oda schrijft, met de grootste 
eer (honestissime) geborgen in het altaar. De plechtigheid geschiedde onder het zingen 
van litanieën, gebeden en psalmen (letaniis solemniter praemissis cum orationibus 
et psalmodia) en werd met grote devotie (cum magna devotione) verricht door Ot-
bertus, bisschop van Luik (1091-1119), op verzoek van Arnoldus, de edele en voor
treffelijke opperheer der Rodenaars (nobilis et magnificus princeps dominus Roden-
sium), met wie bisschop Otbertus bijzonder bevriend was (cum sibi specialis esset 
amicus dictus episcopus) ̂ ^. 

Omdat de plechtigheid van zo buitengewone betekenis was en omdat genoemde 
Arnoldus, die men elders meermalen als graaf Arnulf vermeld vindt, blijkens het door 
hem gedaan verzoek grote belangstelling voor de St.-Odaverering betoonde, lijkt het 
op zijn minst zeer aannemelijk, dat diezelfde Arnold of Arnulf voor die gelegenheid 
de St.-Odakerk had doen bouwen ̂ ', om de hem ter harte gaande verering der heilige, 
wier gebeente daarin zou worden overgebracht, bij de gelovigen te verhogen en ver
gemakkelijken - dit was immers het doel van zulk een elevatie - en, met het oog op een 
toekomstige omzetting van het klerkenmonasterium, wellicht tevens om niet zo heel 
lang daarna het nieuwe kerkgebouw ten dienste van het nieuw te stichten kapittel te 
kunnen stellen^*. 

Vele schrijvers hebben beweerd, dat de St.-Odakerk van Rode en eveneens de 
St.-Petruskerk van Hilvarenbeek door Hilvaris, vrouwe van Rode en Hilvarenbeek, 
70 jaren na de elevatie van Oda's gebeente gesticht zouden zijn. Een drietal berichten, 
afkomstig van het kapittel van Hilvarenbeek uit de 16de en 17de eeuw, en het graf
schrift op de zerk, die in 1507 te Rode werd gelegd op het graf, dat als het graf van 
genoemde Hilvaris werd aangezien, geven dat inderdaad te lezen. Wij houden echter 

100 



als zeker, dat zowel die berichten als dat grafschrift op vergissing berusten en onjuist 
zijn '^. Op blz. 16 en 17 hebben wij zelfs de existentie van een historische vrouwe Hilvaris 
ernstig betwijfeld. Wel achten wij het niet geheel uitgesloten, dat een Hilvaris graaf 
Arnulf van Rode als vrouwe van Rode en Beek heeft opgevolgd en dat zij op beide 
plaatsen omstreeks het midden der 12de eeuw haar medewerking verleende tot om
zetting van het klerkencollege in een seculier kanunnikenkapittel en tot officiële ver
heffing van de St.-Odakerk te Rode en de St.-Petruskerk te Beek als kapittelkerken, 
maar de waarschijnlijkheid daarvan lijkt ons toch zeer miniem, want gelet op de tijd 
(midden 12de eeuw), waarin die gebeurtenissen plaats hadden, zou daarvan dan aUicht 
nog wel enig zeker bewijs voorhanden zijn. 

De verheffing van de St.-Odakerk tot kapittelkerk zal in Rode tot gevolg gehad heb
ben, dat het dagelijks kerkelijk Officie, door klerken van het monasterium sinds 
circa 1100in de St.-Odakerk verricht^', voortaan de taak van het nieuwe kapittel zou 
worden"'. 

Terloops zij nog opgemerkt, dat de overbrenging van St.-Oda's gebeente omstreeks 
1100 naar de toen nieuw-gebouwde St.-Odakerk volkomen strookt met het St.-Oda-
officie in het Breviarium: 'Circa annum millesimum et centesimum Virginis sanctae 
corpus per Otbertum Leodiensem Episcopum fuit de terra elevatum et in ecclesiam col-
legialem translatum, cujus translationis olim ibidem specialis memoria recolebatur' 2*. 
De grote St.-Odavereerder, wijlen J. A. van Erp, pastoor te St. Oedenrode, beweerde, 
dat deze Breviertekst niet waar kon zijn, wijl de twee feiten, de verheffing van St.-Oda uit 
haar grafen haar overbrenging naar de collegiale kerk niet tegelijkertijd onder bisschop 
Otbertus konden plaats hebben (zie B. B. II 329). Maar ook hij is een van de velen 
geweest, die op een dwaalspoor zijn gebracht. Bij zijn ijverige nasporingen betreffende 
de relikwieën zijner parochieheilige heeft de pastoor zich vooral laten misleiden door 
het als onjuist gewraakte grafschrift, dat hij dagelijks kon lezen op Hilvaris'zerk(!), 
volgens hetwelk de St.-Odakerk eerst 70 jaren na de overbrenging der relikwieën van 
St.-Oda gesticht zou zijn'". 

De mening dat Hilvaris in de 8ste eeuw geleefd zou hebben. Geen van de vroegere schrij
vers heeft het bestaan van Hilvaris ooit in twijfel getrokken, maar over de tijd, waarin 
zij zou geleefd hebben, botsten hun meningen frappant tegen elkaar. Sommigen waren 
van mening, dat zij ten tijde van Ansfried de kerk van Beek stichtte en dus in de 10de 
eeuw geleefd moest hebben. Volgens anderen leefde zij in de 12de eeuw, maar onder 
hen bestonden drie uiteenlopende meningen: dat zij de collegiale kerken van Beek en 
Rode gesticht zou hebben - dat zij de stichteres geweest zou zijn van beide kapittels 
aldaar - dat zij beide kerken tot kapittelkerken verheven zou hebben. Wegens de 
klaarblijkende tegenstrijdigheid der meningen waren Wichmans e.a. van oordeel, dat 
er twee Hilvarissen zouden geweest zijn, een in de 10de en een in de 12de eeuw. Aan 
al deze meningen hebben wij reeds voldoende critische aandacht geschonken. Nog 
anderen beweerden echter, dat Hilvaris in de 8ste eeuw zou hebben geleefd. Toen 
immers in de 16de en 17de eeuw, in verband met de St.-Oda verering en de kerkge
schiedenis van Rode en Beek, de naam van een oudtijds geleefd hebbende Hilvaris 
algemeen met lof als een grote weldoenster van beide dorpen en parochies bekend stond, 
maar uit wier persoonlijkheid niet was wijs te worden, begon men te veronderstellen, 
dat zij de 'domina quaedam nobilis', de matrone, geweest zou zijn, die door de oudste 
levensbeschrijver der H. Oda genoemd wordt als de stichteres van het houten kapelletje 
boven Oda's graf; men begon zelfs te verzinnen, dat Hilvaris een der gezellinnen van 
St.-Oda was. 

Wij begrijpen de verleidelijkheid der identificatie van Hilvaris met die 'domina 
quaedam nobilis' en moeten natuurlijk ook de mogelijkheid toegeven, dat die matrone 
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der 8ste eeuw de naam Hilvaris zou kunnen gedragen hebben, ook al zouden er eeuwen 
later een of twee andere matrones van die naam geweest zijn. Wie echter beweert, dat 
die matrone der 8ste eeuw in werkelijkheid een Hilvaris was, dient dit toch met 
enig bewijs te staven. Een Hilvaris, die met St.-Oda in persoonlijke relatie zou hebben 
gestaan, of zich voor haar verering bijzonder verdienstelijk zou hebben gemaakt, was 
omstreeks het midden der 12de eeuw niet bekend, want anders zou de anonieme hagio
graaf van St.-Oda haar naam zeker hebben vermeld. In de geschiedenis van Rode en 
Beek komt de naam Hilvaris voor het eerst pas voor in de 14de eeuw en wel in de naam 
van het dorp Hilvarenbeek. Nu kunnen wij ons moeilijk voorstellen, dat men een 
dorp ging noemen naar iemand, die zes eeuwen dood was. Bovendien, als Hilvaris 
inderdaad 'vrouwe van Rode en Beek' geweest zou zijn, zoals algemeen werd aange
nomen, dan zou haar leven in de 12de eeuw in ieder geval waarschijnlijker zijn dan in 
de 8ste. Wichmans spreekt van een 'constante traditie', volgens welke Hilvaris een 
pedissequa (gezellin) van St.-Oda geweest zou zijn. Deze z.g. constante traditie zal haar 
oorsprong gevonden hebben in de 'constante' zucht, vooral bij de Rooise en Beekse 
kanunniken, om haar, die zij als hun grote weldoenster beschouwden, zo hoog mogelijk 
te eren en verheffen. Die zucht zal tevens de oorzaak geweest zijn, dat haar soms het 
praedicaat van 'heilige' werd toegekend, waartoe ook de verwarring met de H. Hil-
suïndis (zie blz. 15 v.v.) kan bijgedragen hebben. 

* * * 

Thans enkele mededelingen aangaande de documenten, die aanstonds besproken en 
in de bijlagen gepubliceerd zullen worden. 

Bij de toelichtende aantekeningen hebben wij, behalve verscheiden van de in ons 
Voorwoord aangegeven bronnen, ook de handschriften - Broek in het parochiearchief 
van St. Oedenrode benut. Adriaan Broek (1776-1834), in leven koster te St. Oedenrode, 
heeft naast een Beschrijving van de stad en Meierij van 's Hertogenbosch (grotendeels 
compilatiewerk en minder belangrijk) twee voor zijn tijd voortreffelijke historische 
werken over St. Oedenrode in handschrift nagelaten: Oudheden en Gestichten der 
Vrijheid St. Odenrode (1815) en een Beschrijving der Vrijheid St. Odenrode (1832). Dit 
laatste tweedelig handschrift, dat eigenlijk reeds lang in druk verdiende uitgegeven te 
zijn (met weglating van enkele gedeelten), zal door ons geciteerd worden als BROCK 
I en II. 

Zoals de auteur daarin mededeelt (BROCK I 115), werden de meeste van de oudste 
dorpsarchieven van Rooi op 25 juli 1583 vernietigd, toen Staatse soldatenbenden 
onder aanvoering van baron van IJsselsstein de St.-Odakerk in brand staken. De door 
ons te publiceren documenten zijn dan ook slechts afschriften van oorkonden en 
andere stukken, berustend in het archief van het bisdom 's-Hertogenbosch en dag
tekenend van het laatst der 16de of het begin der 17de eeuw. 

Van de oorkonden vindt men er vier afgedrukt in de Analecta Gijsberti Coeverincx 
I, hoofdst. IV. Ook deze zullen wij in onze publicatie opnemen, wijl zij door Coeverincx 
zeer onvolledig en, naar de uitgave van hun bewerkers te oordelen, ook niet overal 
even juist werden afgeschreven. 

Het voornaamste en alleroudste document is de levensbeschrijving van St.-Oda van 
omstreeks 1150, hiervoren door ons besproken. Chronologisch volgt daarop een char
ter van 1241, dat berust in de abdij Berne te Heeswijk en door W. J. F. Juten in Ta-
xandria IX 53 v.v. werd uitgegeven. Theodericus vestigt daarin op zijn erfgoed (twee 
mansus) te Megen een jaarlijkse cijns van 18 Keulse deniers, op een kleine denier na, 
ten behoeve van het altaar van St.-Oda in de St.-Odakerk te Rode^". De acte werd te 
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Rode opgemaakt en als getuigen komen er in voor de drie Rooise kanunniken Wu-
lelmus, Willelmus en Simon. Het charter kan hier verder buiten beschouwing blijven. 

Onder de stukken, die hier voor publicatie in aanmerking dienen te komen, zijn o.a. 
een paar oorkonden, waarin de Hertog van Brabant - en hij alléén - verordeningen 
aan het kapittel gaf. Hij deed dat ongetwijfeld als patroon van kerk en kapittel, welke 
waardigheid, naar wij met reden veronderstellen, hem als opvolger van de stichter der 
parochiekerk rechtens toekwam. Ook in Beek en Oirschot ziet men de hertog ver
ordeningen aan de kapittels voorschrijven, doch daar in combinatie met zijn mede
bezitters der heerlijkheid. Dit wijst, dunkt ons, op een verschil van toestand, voort
spruitend uit het feit, dat het politiek bestuur van Rode een enigszins andere geschiede
nis heeft gehad dan dat van Beek en Oirschot. In deze beide plaatsen schijnt het politiek 
bestuur van graaf Ansfried en diens opvolgers in de 12de eeuw overgegaan te zijn op de 
bisschop van Luik en de hertog van Brabant, en er ontstonden heerlijkheden, verdeeld 
tussen hertog en bisschop, welke laatste zijn deel in leen uitgaf. In Rode echter, in de 
hoofdplaats van het oude graafschap, kwam het bestuur via Ansfried en diens opvolgers 
aan Arnulf van Rode en van hem of van zijn onmiddellijke opvolger, maar meest 
waarschijnlijkrechtstreeks van Arnulf zelf - aan de Hertog van Brabant en aan deze 
alleen. En de Hertog zelf hield Rode in bezit, ook later, want ook later is het steeds een 
hertogsdorp gebleven en nooit als heerlijkheid in leen uitgegeven. De in-tweeën-deling 
der heerlijkheden Beek en Oirschot had tot gevolg, dat de hertog en zijn mede-heer er 
het patronaatsrecht over kerk en kapittel verwierven, terwijl de bijeenvoeging der 
proostdijen van Beek en Maaseik bovendien oorzaak was, dat in Beek nog een derde 
persoon in genoemd recht kwam te delen (vgl. blz. 21), zodat daar niet twee, maar zelfs 
drie patroons waren, die zich bevoegd achtten om in kerk en kapittel de lakens uit te 
delen. St. Oedenrode daarentegen kende slechts één heer en één patroon, de Hertog 
van Brabant. 

* * * 

Na dit referaat 'Ter inleiding' komen wij aan onze taak, aangeduid in het opschrift: 
'Documenten betreffende het kapittel van St. Oedenrode.' De voornaamste van die 
nog aanwezig zijn, zullen één voor één in chronologische orde de revue gaan passeren. 
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I 

1248 FUNDATIE VAN DEKENAAT EN 
SCHOLASTERIJ* 

Hertog Hendrik III van Brabant fundeert het dekenaat en de scholasterij in de St.-
Odakerk. Hij kent aan de deken de kerk in Eerschot (het pastoraat der parochie) als 
beneficie toe, waarvan hem (de hertog) de collatie (het patronaatsrecht) toekomt. Hij 
doet dit onder voorbehoud, dat aan de tijdelijke vicaris competente inkomsten gereser
veerd blijven. Sterft de deken, dan zal het kapittel een nieuwe kiezen en aan hem 
voordragen; is de gekozene geschikt, dan zal hij hem het beneficie toekennen. Omdat 
er onder de prebenden één is, die minder waard is dan de andere, staat hij toe, dat bij 
haar vacatie de vruchten vier jaren lang gesequestreerd worden, om ze zo gelijkwaardig 
te maken aan de andere. Deze prebende zal begeven worden aan een scholaster, die 
aangesteld zal worden om de school te besturen en van een meester te voorzien. De 
scholaster zal op dezelfde wijze worden aangesteld als de deken. Deken en scholaster 
moeten persoonlijk resideren. Stellen deken, scholaster en de overige kanunniken een 
vicaris aan, dan moet deze daartoe bekwaam zijn; zij mogen geen vicarissen aan
zoeken onder de forensen (buiten-kanunniken) of onder-de-jaren-zijnde (niet-ge-
emancipeerde) knapen-kanunniken, al zijn die aanwezig. De priester-vicarissen zullen 
een jaarlijks inkomen hebben van 10 mud rogge, 10 mud gerst en 20 Keulse stuivers; 
de vicarissen, die slechts clericus zijn, ontvangen maar half zoveel. Ten slotte belast hij 
Willem van Eik, prior der Predikheren te Antwerpen met de uitvoering der fundatie 
(Over W. van Eik zie blz. 90, n. 22) 

II 

1250 OKT. 29. HENDRIK VAN GELDER, ELECT-
BISSCHOP VAN LUIK, GELAST ONDERZOEK 
DER VERORDENINGEN VANWILLEM VAN EIK** 

De elect, gehoord hebbend dat het Goddelijk Officie in de St.-Odakerk gebrekkig 
werd verricht, had broeder Willem van Eik gecommitteerd om de kerk te visiteren en 
ordenen en de weerspannigen, zouden die er zijn, door kerkelijke censuur te bedwingen. 
Broeder Willem gaf verordeningen, maar sommige kanunniken achtten ze onaanneem
baar en verzochten de elect ze te herroepen. Deze gelast nu de aartsdiaken van Kem-
penland, Engelbert van Isenbruch, nader onderzoek ter plaatse te gaan instellen, broe
der Willem en de kanunniken bijeen te roepen en de toedracht der zaak goed na te gaan. 
Wat broeder Willem goed en redelijk verordende moet de aartsdiaken bekrachtigen. 

* Zie bijlage 1 ** Zie bijlage II 
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m 
1252 MAART 24. DE ELECT BEKRACHTIGT DE 
INSTELLING VAN HET DEKENAAT EN DE 

SCHOLASTERIJ* 

Hij begint met te zeggen, dat hij over de St.-Odakerk van Rode te waakzamer behoort 
te zijn, omdat zij hem bijzonder lief is, want het wonder van St.-Oda, de genezing van 
haar blindheid, heeft de glorieuze patroon van het bisdom, St.-Lambertus, nog aan 
glorie doen winnen. Vervolgens keurt hij goed en bevestigt hij, dat Hertog Hendrik, 
de patroon van die kerk, aan het dekenaat als beneficie de kerk van Eerschot heeft 
toegewezen. De deken, die door het kapittel zal gekozen en aan de Hertog zal voor
gedragen worden, moet door de Hertog tot de investituur der kerk van Eerschot 
worden toegelaten en schriftelijk aan de aartsdiaken worden gepresenteerd. De vicaris, 
dien de deken in die kerk zal aanstellen, zal al de inkomsten hebben, welke de priester 
van die plaats (de pastoor) tot nog toe genoten heeft, bedragende ongeveer 16 Leu
vense ponden. Aan hetgeen de Hertog als kerkpatroon verder met goedvinden van 
het kapittel heeft bepaald aangaande de deken en de scholaster, schenkt hij zijn goed
keuring en bevestiging. 
Toelichting. De twee laatste van de hier besproken oorkonden schijnen wel uitte wijzen, 
dat sommige kanunniken tegen het instellen van het dekenaat en de scholasterij be
zwaar maakten. Na het bisschoppelijk schrijven van 24 maart 1252 zullen beide instel
lingen wel spoedig tot stand gekomen zijn, al hebben wij een Rooise kapitteldeken 
eerst in 1310 vermeld gevonden in de persoon van Heer Lambrecht, die in dat jaar 
getuige was bij de leenverheflRng der heerlijkheid Jexschot (onder St. Oedenrode) 
door Hertog Jan II uitgegeven aan Willem de Crudenare ̂ ^ Lambrecht werd opgevolgd 
door Gosuinus Moedel, die als deken van Rooi wordt vermeld in 1317 en '18 en als 
deken van het St.-Janskapittel te Luik in 1305 en '35; hij was een zoon van Hendrik, 
heer van Mierlo (B. B. XI 139, noot 3). 

Hoewel de scholasterij van Rooi eerst in de oorkonde van 1248 door Hendrik III 
gefundeerd werd, is dit nog geen bewijs, dat er voordien geen school bestond. Aange
nomen mag worden, dat het oude monasterium reeds van zijn ontstaan af een school 
exploiteerde, al blijkt het bestaan daarvan eerst eeuwen later met zekerheid. 

De eerste scholaster, met name Wilhelmus, vindt men genoemd in een hierna nog te 
bespreken schrijven van Macharius van den Bosch uit het jaar 1309. Omstreeks het 
midden der 14de eeuw was de scholaster Heer Thomas, die als zodanig herhaaldelijk 
voorkomt in de cijnsboeken der heren van Helmond (Huisarch. van Helmond nr. 
126 f° 3, 10, 33); hij was een zoon van Goossen Moedel van Sceepstal en een broer 
van Jan van Sceepstal, pastoor van Helvoirt (schepenprotokol v. 's Hertogenbosch, 
reg. 1176, f° 33 v). Omstreeks diezelfde tijd wordt Johannes Min van den Grave als 
„scoelmeester van Sente Oden Rode" vermeld (in een brief van een vrouw uit St. 
Oedenrode, Lijsbeth Arnts wijf van der Hulpen, gericht aan het kapittel van Ant
werpen, berustend aldaar in het kathedraalarchief, capsa 11, dominorum nr. 38, 
volgens vriendelijke mededeling van de hulparchivaris Drs. J. v. den Nieuwenhuizen). 

De scholasters van Rooi schijnen meestal geresideerd te hebben; van Guilielmus 
Vennius in de tweede helft der 16de eeuw wordt gezegd, dat hij persoonlijk onderwijs 
gaf. De woning van de scholaster stond aan de markt (Schoengen blz. 233). 

* Zie bijlage III 
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IV 

1252 DEC. 17. V E R O R D E N I N G VAN WILLEM 
VAN EIK* 

Op gezag van de elect van Luik en met algemene instemming der kanunniken veror
dent W. van Eik: Elk van de vicarissen, plaatsvervangers der kanunniken, zal hebben 
drie mud koren op Allerheiligen en Lichtmis en vier mud met Vastenavond. Een 
kanunnik mag zijn prebende-opbrengst niet in ontvangst nemen, zolang zijn vicaris 
de hem toekomende portie nog niet ten volle ontvangen heeft. 

V 

1256 JUNI . V E R O R D E N I N G E N VAN H E N D R I K , 
ELECT VAN LUIK, NAAR A A N L E I D I N G VAN 
DE VISITATIE VAN HET KAPITTEL DOOR 

WILLEM VAN EIK** 

Een kanunnik zal niet geëmancipeerd worden en niet meer dan de helft zijner prebende 
ontvangen, zolang hij nog geen subdiaak is; de andere helft zal dan worden besteed 
ter algemene distributie voor het bijwonen der Uren. Onmiddellijk na de gezongen 
Primen zal men zich processiesgewijze naar het kapittel begeven, waar een kanunnik
scholier een les zal lezen uit de regel van de kanunniken enz. Daarop volgen voor
schriften, tot in bijzonderheden, over de vieringswijze van de dagelijkse plechtigheden. 
Onder de kanunniken moeten vier priesters, twee diakens en twee subdiakens zijn, die 
allen om de beurt hun weekdienst zullen waarnemen. Twee scholieren zullen (onder 
de H. Mis) dienen aan het altaar. Verder bekrachtigt de elect hetgeen broeder Willem 
bepaald heeft aangaande de inkomsten der kanunniken, maar voegt er aan toe, dat de 
niet residerenden geen aandeel mogen hebben in de helft der prebendenopbrengsten 
van niet-geëmancipeerde kanunniken-scholieren. 

VI 

1306 JUNI 19. HERTOG JAN II BEVESTIGT HET 
PRIVILEGIE VAN 'HET JAAR VAN GRATIE'*** 

Dit privilegie (zie blz. 25) door zijn grootvader Hendrik III aan het kapittel verleend, 
keurt hij goed en hij wil, dat het onderhouden zal worden, dat nl. na het ontslag of 
sterven van een kanunnik de vruchten zijner prebende in het eerste jaar worden aan
wend om zijn schulden te voldoen, in het tweede jaar ten behoeve der kerkfabriek. 

• Zie bijlage IV **Zie bijlage V *** Zie bijlage VI 
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VII 

1336 J U L I 27. SCHRIJVEN VAN A D O L F VAN 
DER MARK, BISSCHOP VAN LUIK, AAN DE 

K A P I T T E L D E K E N * 

Hij geeft hierin afschrift van een schrijven van mr. Macharius van den Bosch, kanunnik 
van St.-Lambrecht te Luik, gedateerd 30 juni 1309 (zie over Macharius blz. 25, 26, 
90 n. 26) en bedreigt enkelen van het kapittel met excommunicatie. 

Het schrijven van mr. Macharius vangt aan met een brief van Theobaldus van Bar, 
bisschop van Luik, d.d. 28 mei 1309, waarin hij Macharius machtigt om de collegiale 
kerken van Cortessem, Diest, Hilvarenbeek, Oirschot, St. Oedenrode, Breda en het 
klooster van Hooidonk te visiteren'^. 

Macharius verklaart in zijn schrijven meerdere gebreken en nalatigheden in de kerk 
van Rode bevonden te hebben en verordent daarom: Van alle inkomsten moet de 
rentmeester daags na St.-Servatius (14 mei) verantwoording doen; dan moet vastge
steld worden, hoe de ontvangsten te besteden. Op hogere feestdagen en duplexfeesten 
zal de deken aan het hoogaltaar een plechtige mis celebreren of, is hij wettig belet, 
door een kanunnik of kapelaan laten celebreren. Elke dag moet minstens één gezongen 
mis geschieden. Het misbruik om in een mis voor overledenen alleen te zingen tot aan 
de elevatie en verder niet, moet afgeschaft: of zingen tot het einde, of als dit niet goed
schiks kan, een gelezen mis doen. ledere kanunnik, vicaris of clericus, die de Uren of 
de Mis bijwoont, moet „het bruiloftskleed" (koorhabijt) dragen. De scholaster moet de 
scholieren voorzien van een bekwame rector (schoolmeester); het kapittel kan de 
scholaster toestaan een vicaris aan te stellen, doch het is daartoe niet verplicht. Wordt 
geen vicaris aangesteld, dan moeten scholaster, rector en scholieren toch de Uren en 
Mis bijwonen. De deken en zijn opvolger moet drie- of viermaal per week de mis cele
breren op het St.-Petrusaltaar; Engelbertus Bobo (blijkbaar de dienstdoende pastoor) 
en zijn opvolger zullen elke dag een plechtige mis zingen aan het hoogaltaar en de 
scholaster Wilhelmus en zijn opvolger minstens driemaal per week mis celebreren aan 
het Maria-altaar of, indien belet, door een kapelaan laten celebreren. 

Omdat de Bisschop nu tot zijn spijt verneemt, dat de verordeningen van mr. Macha
rius niet ten uitvoer zijn gebracht, geeft hij de kapitteldeken bevel de overtreders pu
bliek in kerk en kapittel aan te manen, dat zij binnen 14 dagen na deze aanmaning 
zich naar de verordeningen te gedragen hebben, dat ze anders bij dezen geëxcommuni
ceerd zijn. Als overtreders worden door hem aangewezen: de scholaster, de kanunnik 
Henricus van Helmont, de rectoren der altaren van St.-Jan, van St.-Cathrien en Agatha 
en de vicarissen. 

Aanmerking. De kapitteldeken, aan wie het bisschoppelijk schrijven van 27 juli 
1336 was gericht en die met de uitvoering daarvan werd belast, was waarschijnlijk 
Simon van Leuven (de Lovanio) alias van Herent, die 7 sept. 1342 een vidimus gaf 
van een brief van Hertog Jan van 1340 (vgl. Schutjes V 320). Zijn opvolger zal geweest 
zijn Arnoldus Vrient, die als deken van St. Oedenrode wordt vermeld in 1368 (A K O, 
charter I 167 A 21); daarna Gerlacus vanGemert 1389(H. Jansen, Landbouwpacht in 
Brabant in de 14de en 15de eeuw, blz. 121). 

* Zie bijlage VII 
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vni 

1531 SEPT. 28. HET KAPITTEL RAADPLEEGT 
ZIJN NIET-RESIDERENDE DEKEN* 

Op 15 sept. 1531 besloot het kapittel de vele moeilijkheden, welke het had ter oorzake 
van sommigen zijner leden, ter oplossing voor te leggen aan zijn deken Jan van der 
Vorst te Utrecht, waar hij ook deken van het domkapittel was en woonde (Arch. 
Aartsb. Utr. VI 187, 331 v.v.) De vice-deken Wilhelmus van Nispen en de scholaster 
Godefridus Schinvelt raadpleegden hem daar te zijnen huize en 28 september werden 
de dekenale beslissingen in een notarieel stuk vastgelegd. De voornaamste moeilijk
heden waren: Er zijn kanunniken, die priester moesten zijn, maar het (nog) niet zijn; 
beneficianten, die moeten resideren, maar het niet doen; vicarissen, die sommige Ge
tijden niet bijwonen; nalatigheden in boekhouding en beheer van cijnzen en tienden; 
fundatielasten, welke niet volbracht worden wegens vermindering der fun
datieopbrengsten; verzuimd wordt rekening en verantwoording te doen van de 
ontvangsten der kerkfabriek en van het jaargetijdenboek; in de uitgaven van het 
kapittel wegens de belasting op de amortisatie der nieuwe fundaties, dienen ook de 
beneficianten hun aandeel te betalen. Enkele beslissingen van de deken: 

Lichte overtredingen moeten gestraft worden met geldboete, grotere excessen met 
enkele dagen vasten; de deken van St.-Pieter te Leuven, die conservator (rechtsbe-
zorger) van het kapittel (van St.-Oedenrode) is, moet verzocht worden een actie in te 
stellen tegen allen, die na de dood van mr. Joannes Ancelmi, zonder testament over
leden, zich diens roerende huisgoederen toeëigenden en in beide kerken (van St.-Oda en 
St.-Martinus) moet afgekondigd worden, dat zij al die goederen hebben op te 
geven; bij het houden van jaargetijden en commemoraties moeten diegenen als aan
wezig worden beschouwd, die als zaakgelastigden van het kapittel - zoals kapittelbode, 
syndicus (beheerder der tijdelijke goederen van het kapittel) e.a. - voor het kapittel 
in actieve dienst zijn, behalve in geval een fundatie uitdrukkelijk hun persoonlijke 
tegenwoordigheid zou eisen. 

• Zie bijlage VIII 
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IX 

1550 JULI 28. VISITATIE VAN KERK EN 
KAPITTEL* 

De visitators waren Ruard Tapper van Enkhuizen, professor en kapitteldeken van St.-
Pieter te Leuven, en Hieronimus de Blyoel, kapitteldeken van Breda, bijgestaan 
door Michael Druitius (Drieux), kanunnik van St.-Pieter te Leuven. De wijs-
lopige arenga van het stuk komt mutatis mutandis bijna geheel overeen met die 
der verordening, welke dezelfde visitators vier dagen vroeger te Hilvarenbeek had
den gegeven (zie blz. 26,27). Zij zeggen daarin dat zij als visitators zijn afgevaardigd 
volgens de buUe van paus Julius II van 11 aug. 1512 (zie blz. 26) en dat zij deze dag 
(28 juli) in Oirschot op visitatie zijn, waar zij ook de kapittelheren van St. Oedenrode 
ontboden hebben ter visitatie, om zodoende onnodige kosten voor het kapittel aldaar 
te vermijden. 

Zo verschijnen dan voor hen in het Oirschots kapittel twee Rooise kanunniken. Bij 
het verhoor, dat zij ondergaan, blijkt dat er bij hen een en ander ontbreekt aan de 
koordienst. De visitators verzoeken daarom, hun zo mogelijk afschriften van de 
stichtingsacten der fundaties toe te zenden. Omdat de kanunniken zweren, op de 
gestelde tijd de H. Wijdingen te zullen ontvangen (zie hun eed in An. Coev. I 86), en 
omdat in de statuten schijnt te staan, dat onder de kanunniken de drie oudsten in 
kanunniksjaren priester behoren te zijn, drie diaak en twee subdiaak, wensen zij ook 
inzage van de oude en nieuwe statuten. Ook geven zij een paar voorschriften aangaande 
het loon, dat uitgereikt moet worden voor het bijwonen van de koordiensten. Ten 
slotte schrijven zij voor, dat deken, vicedeken en kanunniken het statuut der laatste 
synode van Luik (1548) tegen de concubinariërs onverwijld moeten ten uitvoer bren
gen; zo niet, dan zullen zij de hulp inroepen van de keizer, patroon en stichter der 
kerk en hen daartoe dwingen. 

Nota. Karel V wordt hier „stichter der kerk" van Rode genoemd in deze zin, dat hij 
de opvolger van de kerkstichter was en diens stichtingsrechten had overgeërfd. Men 
ziet hier dus bevestigd, dat de parochiale St.-Martinuskerk van Rode een domaniale 
kerk van de Hertogen van Brabant was; vgl. blz. 25, 53 en Deel III noot 23. 

* Zie bijlage IX 
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X 

STUKKEN BETREFFENDE DE REFORMATIE 
VAN HET KAPITTEL DOOR DE BOSSCHE BIS
SCHOP FRANCISCUS SONNIUS (DE CAMPO) 

IN 1569* 

Zoals bekend, had het oude bisdom Luik (waartoe ook het grootste gedeelte van het 
tegenwoordig bisdom 's Hertogenbosch behoorde) een grote uitgestrektheid en waren 
de oude Luikse prins-bisschoppen al te zeer geoccupeerd met de administratie hunner 
tijdelijke goederen en andere wereldse aangelegenheden. Om deze redenen was het 
bestuur van het bisdom vrij sterk gedecentraliseerd, zodat b.v. de aartspriesters of 
dekens en vooral de aartsdiakenen een uitgebreide jurisdictie bezaten. 

Om diezelfde redenen ook schonken de Pausen aan de collegiale of kapittelkerken 
van het Luikse bisdom (zoals die te Hilvarenbeek, 's-Hertogenbosch, Oirschot, Eind
hoven, St. Oedenrode, Boxtel, Breda enz.) tal van privilegiën, waaronder wel het voor
naamste was de z.g. exemptie, waardoor zij niet stonden onder de rechtsmacht der 
Luikse bissehoppen, maar rechtstreeks onder die van de H. Stoel te Rome. 

Toen nu in de 16de eeuw de nieuwe bisdommen werden opgericht, kwamen ver
schillende oude privilegiën der kapittels, mede in gevolge der nieuwe bepalingen van 
het Concilie van Trente, te vervallen. De kapittels waren echter zeer gehecht aan hun 
privilegiën en wilden deze zoveel mogelijk intact houden. Vandaar de hevige tegen
stand, welke de nieuwe bisschoppen van de kant der kapittels ondervonden, als zij 
deze in de geest van vermeld Concilie wilden reformeren. 

Ook Sonnius, de eerste bisschop van het nieuwe bisdom 's-Hertogenbosch, die op 
bevel van Alva in de maand maart of april 1569 met de reformatie der kapittels van zijn 
bisdom begon, ondervond veel tegenwerking, behalve bij het kapittel van Hilvarenbeek 
waar de reformatie onder de leiding van deken Verreept vlot van stapel liep. De eerste 
en tevens de felste tegenwerking ontmoette hij bij het kapittel van 's-Hertogenbosch, 
zijn eigen bisschopsstad (zie F. Willocx, l'Introduction des Décrets du Concile de Trente 
dans les Pays-Bas et la Principauté de Liège, blz. 257, '58) 

Het slechte voorbeeld van het Bossche kathedraal kapittel werd weldra door de 
meeste andere kapittels van zijn bisdom gevolgd, o.a. door dat van St. Oedenrode 
zoals de nu te behandelen stukken zullen bewijzen. 

Wij vermoeden, dat het Roois kapittel, zich beroepend op zijn exemptie, al deze 
stukken in afschrift opzond aan de Raad van Brabant om tegen Sonnius te procederen, 
en dat de andere kapittels bij hun reformatie gelijkerwijs als dat van St. Oedenrode 
zullen gehandeld hebben. Men begrijpt, dat dergelijke procedures, die gewoonlijk zeer 
lang duurden, het reformatorisch werk des bisschops in hoge mate beleimnerden. In 
een brief van 3 juni 1569 klaagt hij dan ook over de hindernissen, die hij ondervond 
van de kanselarij van Brabant. Bij elke suppliek van de exempten (de kanunniken der 
kapittels) - zo schrijft hij - ontvangen wij van de kanselarij brieven, welke verbieden 
met de correcties door te gaan. Nauwelijks is met enige correctie begonnen, of er moet 
eerst een proces ondergaan worden. Als dat zo doorgaat, zullen alle eerbiedwaardige 
decreten van het Trents concilie krachteloos worden gemaakt en zal alle goede refor
matie, die door alle vromen en vooral door Zijn Katholieke Majesteit zo vurig wordt 
verlangd, opgaan in wind (De Ram, Francisci Sonnii ad Viglium Zuichemum epistolae 

* Zie bijlage X 
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biz. 113). Na aan het kapittel van St. Oedenrode zeker statuut te hebben doen toekomen, 
waaraan het zich voorlopig te houden had, kwam Sonnius op 27 juni 1569 persoonlijk 
het kapittel bezoeken, om het te zijner reformatie nieuwe statuten te bezorgen. Deze 
bestonden uit 27 artikelen, die hij in het kapittel door zijn secretaris, tevens notaris, 
Gerardus Diemen, in tegenwoordigheid van de zegelaar Petrus van Grinsven van Gef-
fen en anderen, deed afkondigen. Zij staan afgedrukt in An. Coev. 195 v.v. Hoe ze door 
het kapittel ontvangen werden, leren ons de notariële acten (zie bijlage X A) die daarop 
diezelfde dag van weerszijde volgden, acten respectievelijk opgemaakt door Servatius 
Willems, kapittelnotaris, en Ger. Diemen, notaris van Sonnius. 

Onmiddellijk na afkondiging der statuten dienen de kapittelheren een acte van 
protest in: Zij zijn bereid de statuten aan te nemen, voor zover zij daartoe zijn ver
plicht en de bisschop zijn bevoegdheid niet te buiten gaat, en mits hun privilegiën, die 
niet door het concilie van Trente zijn afgeschaft, gaaf en ongeschonden blijven. Zij 
vragen authentiek afschrift van alles en gezien het gewicht der zaak en de afwezigheid 
van een groot deel der kanunniken, twee maanden tijd voor beraad. 

Antwoord van Sonnius: Hun protest was al klaar vóór de afkondiging van de 
statuten, hetgeen wijst op hun rebelse geest en weerspannigheid. Hij stoort zich in 
genen dele aan dat protest en zal de reformatie doorzetten, desnoods tegen het gehele 
kapittel in, hetgeen hij hoopt niet nodig te zijn. 

Reactie van het kapittel: De kanunniken, zes uitgezonderd, protesteren tegen de 
uitdrukking „rebelse geest", maar voldoen aan 's bisschops eis, om (overeenkomstig het 
concilie van Trente, sess. XXV de Reform., cap. VI) in het begin des jaars twee kanunni
ken uit hun midden te kiezen, opdat hij met hen (t.w. met hun raad en goedvinding) 
leden van het kapittel, indien nodig, ook buiten de canonieke visitaties zal kunnen be
straffen. Zij deputeren daartoe de kanunniken Wouter van der Eist en Michael Haller. 
Ook bewilligen zij in het verzoek van Sonnius betreffende de scholaster Lazarus de 
Campo (een zoon van Sonnius' broer, die in Antwerpen had gewoond en als kanonnier in 
dienst van de koning van Spanje in 1557 te Gaëta gesneuveld was, zie De Ram a.w. blz. 
45,49). Sonnius had nl. verzocht, dat de scholaster om studieredenen afwezig zou mogen 
zijn. Dit wordt toegestaan, zodat hij gedurende twee jaren de inkomsten van zijn beneficie 
zal mogen blijven genieten, mits hij de gestelde Missen door een ander laat doen tegen 
de daartoe staande beloning. Tegelijkertijd stelt het kapittel twee personen aan als 
distributor (uitdeler der presentiegelden). 

Twee dagen later acteert Diemen, dat het kapittel de statuten wil aanvaarden, doch 
onder de bekende voorwaarden en cautie, en dat het kanunniken heeft aangewezen om 
met de bisschop verder te onderhandelen, waardoor zijn vroeger gegeven provisorisch 
statuut komt te vervallen. Maar diezelfde dag acteert Diemen ook, dat de bisschop 
met een conditioneel of cautioneel antwoord geen genoegen neemt. Willen zij echter 
confereren over de wijze van distributie (der presentiegelden), dan benoemt hij daartoe 
de officiaal Petrus Colen en de Bossche kanunnik mr. Antonius Bruynincx. 

Bij deze stand van zaken zendt Sonnius, die de Hertog van Alva achter zich had 
- want deze had hem de reformatie der kapittels opgedragen - een schrijven aan de 
kapitteldeken Hubertus de la Tour (de Turre). Deze was afkomstig van St. Quentin 
in Frankrijk (arr. Aisne); hij was kanunnik der kathedraal van Besangon, proost der 
St.-Mauritiuskerk te Salins, hofprediker van koning Philips en stond aan het hoofd van 
het koninklijk oratorie te Brussel (Schutjes V 321). Als Sonnius hem nu schrijft, is hij 
juist uit St. Oedenrode naar Utrecht afgereisd. Bij zijn schrijven voegt de bisschop een 
paar uittreksels uit brieven van de Hertog van Alva. Hij vraagt de deken hem de nodige 
inlichtingen te verstrekken over zijn dekenaat te St. Oedenrode: of dit dekenaat geen 
personaat is en of er zielzorg aan is verbonden; hij vraagt naar de inkomsten daarvan 
en geeft hem zijn misnoegen te kennen over zijn veelvuldige afwezigheid; heel 
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bijzonder vraagt hij hem naar zijn mening over de oprichting van een seminarie. 
Het antwoord-schrijven, dat de deken 3 juli gaf en Sonnius 6 juli ontving (zie bijlage 

X B), doet de schrijver niet kennen als tegenstander ener reformatie, integendeel hij 
toont zich inschikkelijk. Vriendelijk geeft hij de bisschop op al zijn vragen uitvoerige 
inlichtingen. Wij noteren er hier slechts uit, dat hij voornemens was binnen de drie 
maanden, waarin hij volgens bepaling van het concilie van Trente (sess. XXIV de 
reform, cap. XII) mocht afwezig zijn, zijn residentie in St. Oedenrode te gaan houden, 
indien de koning hem althans zou toestaan nog langer in deze streek te blijven, of wel 
naar Spanje of elders te gaan. Het oprichten van een seminarie achtte hij allerdringendst 
noodzakelijk en dat zo spoedig mogelijk; hij stelde de bisschop voor om ter verkrijging 
van de daartoe nodige geldmiddelen alle beneficiën van het gehele bisdom op gelijke 
voet een charitatief subsidie op te leggen en zou niet meer dan de honderdste penning 
( 1 % van de beneficiënopbrengsten) gevorderd worden, dan zou dit voor niemand een 
bezwaar zijn. 

9 juli richt Sonnius een schrijven aan de vicedeken en de kanunniken, wijl hij nog 
steeds geen bevredigend antwoord van hen ontving. Terstond laat de vicedeken weten, 
dat hij wegens ziekte het schrijven heeft doorgegeven aan zijn mede-kanunniken. Dezen 
nu vragen opnieuw twee maanden uitstel (bijlage X C). 

Het antwoord, dat zij ten laatste gaven, is in An. Coev. I 105 v.v. uitgegeven. Zij 
onderwerpen de 27 artikelen der statuten één voor één aan een vrijmoedige, om niet 
te zeggen vrijpostige critiek; bijna alle artikelen wijzen zij af als in strijd met de bepa
lingen van het Trents concilie. Men begrijpt echter, dat Sonnius, reformator van het 
echte ras, gedelegeerd door de Apostolische Stoel en gesteund door de landsregering 
- hoewel niet krachtdadig genoeg^^ - aan het betoog der kanunniken niet méér aan
dacht schonk dan het verdiende, en dat hij de zaak niet liet rusten, al weten wij niet, op 
welke manier hij op de canonicale critiek heeft gereageerd. In ieder geval kwam de 
kapitteldeken Hub. de la Tour met bemiddelingsvoorstellen tussenbeide en begonnen 
de heren kanunniken een wat lagere toon aan te slaan, zoals blijkt uit het ongedateerde 
stuk, dat volgde (bijlage X D). Daarin zetten zij hun bedenkingen tegen de statuten 
van Sonnius en de voorstellen van hun deken uiteen, maar beginnen met te zeggen, dat 
zij als gehoorzame zonen het juk der gehoorzaamheid niet willen afwerpen. Zij menen 
evenwel enige bezwaren te mogen opperen, hetgeen hun vader in Christus, de Bossche 
bisschop, hun niet kwalijk zal nemen, te meer niet, omdat zij hem hun zienswijze in alle 
nederigheid en bescheidenheid willen doen kennen. Tegenover de deken (die beweerd 
scheen te hebben, dat zij geen ander dan het Luiks ritueel hadden te volgen) verklaren 
zij tot het Luiks ritueel niet verplicht te kunnen worden, omdat dit volkomen in strijd 
zou zijn met de bulle van Pius V (van 9 juli 1568 over het Romeins Brevier). Het 
huren van vicarissen achten zij noodzakelijk, omdat hun college slechts acht kanunni
ken telt, het vierde deel van een normaal voltallig college. Onder de artikelen zijn er, 
welke zij bereid zijn te onderhouden, indien hun kerkpatroon, koning Philips, daarin 
toestemt, of indien aan zekere andere voorwaarden voldaan wordt; tegen verscheiden 
artikelen voeren zij (zeker niet altijd ongegronde) bezwaren aan, terwijl zij sommige 
verzoeken te wijzigen. Aangaande art. 22, waarin het verbond der zeven kapittels (zie 
blz. 91, noot 36) als strijdig met het concilie van Trente nietig wordt verklaard, 
hadden zij gaarne zien aangegeven, in welk opzicht dat verbond niet met het concilie 
conform is. 

Met betrekkelijk weinig veranderingen van betekenis werden de statuten van 
Sonnius ten slotte door het kapittel aangenomen, zie bijlage X E. 

Toch zouden onze Rooise kapittelheren de bisschoppelijke maatregelen, die onder 
Sonnius opvolger, Laurentius Metsius, nog tot doorvoering van de Trentse decreten 
zouden genomen worden, volstrekt niet altijd gewiUig en onvoorwaardeMjk aanvaarden 
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of er zich gedwee bij neerleggen. Sonnius had hun geest van obstructie wel bedwongen, 
maar niet geheel overwonnen. Dit zou nog blijken tijdens het tweede Provinciaal 
Concilie der Mechelse kerkprovincie, dat van 8-20 mei 1574 te Leuven gehouden werd 
en waarop Metsius persoonlijk aanwezig was. 

Op de dag der sluiting na de afkondiging van de vastgestelde nieuwe decreten werd 
aan de president, Martinus van Rijthoven, bisschop van Yperen, namens de kapittels 
van Oirschot, St. Oedenrode en Boxtel een protest overhandigd, waarin zij verklaarden 
geenszins te zullen instemmen met de decreten van het concilie, voor zover deze met 
hun privilegies of met de decreten van het Concilie van Trente enigermate in strijd 
zouden zijn en dat zij hun verzet daartegen, ook bij de H. Stoel, zouden voortzetten en 
daar niet van afzien, wat de bisschoppen of een van hen, of hun officialen daartegen 
ook zouden ondernemen. Het protest werd door de Vaders van het concilie afgewezen 
als zeer pernicieus en gezagondermijnend en kardinaal de Granvelle, aartsbisschop van 
Mechelen, zou men verzoeken de autoriteit van het concilie bij Z. H. de Paus te hand
haven, wijl anders van de Provinciale Concilies niet de minste vrucht zou te verwachten 
zijn en ergernissen, twistgedingen en geschillen volgen zouden. 

Het protest met zijn verwerping is te vinden bij Van de Velde - de Ram, Synodicon 
Belgicum I 215,16', waaraan Rogier, hetgeen hij in zijn Geschiedenis v.h. Katholicisme 
in N. Nederl. in de 16de en 17de eeuw I 367 over het protest mededeelt, ontleend heeft. 
Aan dat protest was echter nog iets vooraf gegaan. 

Enkele dagen vóór de slotzitting was bij het concilie een rekest van de drie kapittels 
binnen gekomen, ondertekend door hun tutor (gerechtelijke verdediger) Rumoldus 
Posthouderius en de Rooise vicedeken Wouter van der Eist. Zij doen daarin hun 
beklag 1 ° over de inbreuk, die het eerste provinciaal concilie van Mechelen (van 1570) 
gemaakt zou hebben op hun recht, om hun medekanunniken en alle bedienaren van 
hun kapittel te oordelen en te bestraffen (Conc. Trid. Sess. VI cap. IV, Sess. XXV cap. 
VI en Primum Conc. Prov. Mechl. tit. XV cap. I en II); 2° over de belasting, die hun 
is opgelegd tot onderhoud van het seminarie (dat Metsius te 's-Hertogenbosch in 1571 
had opgericht), want naar hun oordeel is die belasting veel te zwaar voor hen'''; 3° 
over de noodzakelijkheid om van het bisschoppelijk gerechtshof te 's-Hertogenbosch, in 
geval van hoger beroep, zich te moeten wenden tot het ofïïcialaat van het aartsbisschop
pelijk hof te Mechelen; zij achten dit in strijd met de vrijheden van het hertogdom 
Brabant en verzoeken zich te mogen wenden tot de Mechelse officiaal te Leuven in 
Brabant (zie bijlage X F). 

Antwoord van het concilie: 
Aangaande het 1ste punt zal te Rome of elders opheldering worden gevraagd; hun 

2de bezwaar kunnen supplianten bloot leggen aan de (aanwezige) Bossche bisschop en 
de gedeputeerden van kapittel en Bossche geestelijkheid'*; over punt 3 zal de vicaris-
generaal van Mechelen gehoord worden. 

Hierop volgde 20 mei bovenvermeld protest van de drie kapittels en het antwoord 
der concilievaders. 

Opmerkelijk is, dat rekest en protest alléén van de kapittels van Oirschot, St. 
Oedenrode en Boxtel uitgingen. Met het oog op het verbond, dat behalve door de drie 
genoemde, ook nog door vier andere kapittels was aangegaan, nl. die van 's-Hertogen
bosch, Breda, Hilvarenbeek en Eindhoven, moet men immers veronderstellen, dat ook 
die gevraagd zullen zijn om met de drie protesterenden mee te doen. Dat ze dan ge
weigerd hebben, pleit voor hun beter inzicht. Van Hilvarenbeek met zijn deken Verreept 
was niet anders te verwachten. 
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XI 

DE KAPITTELVISITATIES DOOR DE BOSSCHE 
BISSCHOPPEN* 

Na de besproken visitatie door Sonnius in 1569 is kerk en kapittel van St. Oedenrode 
nog vijfmaal door Sonnius' opvolgers gevisiteerd: eens door Masius in 1608, tweemaal 
door Zoesius in 1615 en 1620 en tweemaal door Ophovius in 1627 en 1632. De daarvan 
uitgebrachte verslagen volgen in bijlage XIA tot E. 

Het was in die tijd voor het kapittel onmogelijk een deken te hebben, die ter plaatse 
resideerde. Het Roois dekenaat was door toedoen van koning Philips in 1592 door de 
Paus bij de bisschoppelijke tafel van Roermond ingelijfd, om met de opbrengsten der 
dekenale prebende het finantieel bestaan der Roermondse bisschoppen te verbeteren. 
Zo kwam het, dat de Roermondse bisschoppen Henricus Cuyckius (1596-1609) en 
Jacobus a Castro (1611-'39) tevens kapitteldekens van St. Oedenrode waren. 

Masius visiteerde het kapittel 29 september 1608; de kanunniken, waar Sonnius in 
1569 mede te doen had, waren niet meer, het geheel kapittelpersoneel was sinds ver
nieuwd. Was het college als zodanig ook innerlijk, naar de geest vernieuwd? had de 
reformatie van Sonnius duurzame vrucht gedragen? Wij geloven van wel. De visitatie 
van 1608 moet, naar het verslag te oordelen, al terstond een goede indruk op Masius 
hebben gemaakt. Niets wijst op enigerlei obstructie bij de kanunniken; zij verklaren 
het concilie van Trente met al zijn statuten en decreten eenvoudig aan te nemen, staan 
de bisschop de visitatie onvoorwaardelijk toe en zijn bereid hem al hun capitulaire 
documenten ter hand te stellen. Meteen tonen zij hem de visitatie-bescheiden van 1569 
met nog een gegeven 'advisement' van rechtsgeleerden, waarmede waarschijnlijk 
bedoeld is de juridische instructie, die wij zullen mededelen in deel III als bijlage XII. 

Naar aanleiding van zijn visitatie schreef Masius 25 juni 1609 enige nieuwe sta
tuten voor, betreffende vooral de regeling van de koordiensten. Hij bepaalde o.a., 
dat de tienden, cijnzen en sommige andere inkomsten, welke het kapittel trok uit de 
parochie Breugel (die onder het patronaat van het kapittel stond), uitsluitend bestemd 
waren voor hen, die de koordiensten persoonlijk bijwoonden, en dus niet aan afwezi
gen mochten toegekend worden. Ook scherpte hij de kapittelheren enkele bepalingen 
in van het provinciaal Concilie van Mechelen en het voorschrift van Trente (zie blz. 111) 
om, in het begin van elk jaar twee van hun kanunniken te kiezen, ten einde met hun 
raad en toestemming, ook buiten visitatietijd, leden van het kapittel te kunnen oordelen 
en bestraffen. Masius het hun deze statuten door Laurentius Matthie ter kapittelver
gadering publiceren en vragen, of zij ze wilden onderhouden. Het antwoord was, dat 
zij ze eenvoudig aannamen, altijd voor zover ze in overeenstemming waren met het 
concilie van Trente en het door de Apostolische Stoel goedgekeurd Prov. Conc. van 
Mechelen. 

Hoewel de visitaties vooral ten doel hadden verkeerde toestanden te ontdekken en 
uit te roeien, brachten al de vijf visitaties bijeen genomen geen enkele notabele misstand 
aan het licht. De onderhouding van het Goddelijk Officie wordt door de verscheiden 
kanunniken ook verscheiden gewaardeerd, als goed, tamelijk goed, middelmatig. 
Niemand staat te kwader naam bekend, of wordt verdacht van immoraUteit. De senior 
Theod. Segers verklaart (in 1632), dat er in de 30 jaren van zijn residentie nooit enige 
onenigheid van betekenis in het kapittel heeft geheerst. Wel komen er individuele 

* Zie bijlage XI 
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gebreken voor: over een liep een kwaad gerucht, maar hij heeft zich door eed gezuiverd; 
een vicaris en een beneficiant bezoeken herbergen en een van hen wordt wegens drank
misbruik door Ophovius met suspensie bedreigd; ook wordt een beneficiant er van 
beschuldigd, dat hij dieren exorciseert, maar een ander verdedigt hem en zelf zegt hij, 
dat hij daarbij het Luiks rituale gebruikt en geen ongeoorloofde middelen; een priester 
uit Groningen, Tilman Ludolphi, kan bij de visitatie van 20 juli 1615, toen hij sinds 
4 weken in dienst was als koster der parochiekerk, geen schriftelijk bewijs van zijn 
admissie in het bisdom overleggen; na informatie aangaande zijn leven, beveelt Zoe
sius hem het bisdom binnen een maand te verlaten. 

Wat overigens de algemene toestand van het kapittel betreft, zijn uit de verslagen 
navolgende bijzonderheden te noteren. Jaarlijks worden twee generale kapittels ge
houden, op St.-Thomas (21 dec) en St.-Servatius (13 mei). Er zijn 9 kanunniken-
prebenden, waarvan 1 is geïncorporeerd bij de bisschoppelijke tafel van Roermond, 
1 bij het college der Jezuïeten te 's-Hertogenbosch (sinds 1615) en 1 bij het seminarie 
van het bisdom(sinds 1618); van de weinige kanunniken is ongeveerde helft niet-reside-
rend. Er zijn 12 enkelvoudige beneficies (zonder zielzorg); 5 a 7 beneficianten resideren; 
van 3 beneficies is de rector, van wege de stichting door de kapitteldeken Arnold van 
Merode (f 1451), tot residentie verplicht; onder de residerende rectoren zijn de meesten 
tevens vicaris. Vicarissen zijn er te weinig; hierom acht Zoesius bij zijn visitatie van 1620 
noodzakelijk het stipendium der vicarissen te verhogen door enkele beneficies te 
uniëren en door de niet-residerende kanunniken aan hun vicarissen in plaats van 12 
mud graan, zoals nu, 20 mud te doen betalen, zoals Hertog Hendrik III in 1248 be
paald had. Waarop de kanunniken aan Zoesius vragen, of hij dan bisschop J. a Castro 
te Roermond (die immers ook een prebende genoot) zal willen verzoeken om datzelfde 
te doen, hetgeen door Zoesius wordt toegezegd. In 1627 ontvangen de vicarissen van 
hen, wier plaats zij vervangen, nog steeds niet meer dan 12 mud. 

De schoolmeester - zo leest men in de verslagen verder - doet goed zijn plicht en 
hij leidt de kinderen op tot aan hun H. Communie of langer, maar hij ontvangt een 
karig loon en het schoolgebouw laat veel te wensen over. Van een cautorij of cantor 
wordt geen melding gemaakt, wel van een zangmeester (Corn. Mercx magister cantus 
in 1608) en van 4 koralen. 

Er zijn twee kerkfabrieken (van de kapittelkerk en van de parochiekerk) en ook twee 
H. Geesttafels. De patroon van het St.-Paulushospitaal, het z.g. vrouwengasthuis. 
Jan van Amelrode, in dienst bij het Bossche garnizoen (1627), is wat nalatig in zijn 
patroonsverplichting. 

Bij de visitatie van Ophovius in 1632 (toen ook in St. Oedenrode, evenals in de gehele 
Meierij van 's-Hertogenbosch, de godsdienstoefeningen verboden waren) wordt de 
dagelijkse Hoogmis gezongen in het huis van de kanunnik Th. Segers en er wordt uit
gezien naar een huis of schuur, om er de koordiensten te verrichten. Segers suggereert 
de kwartierschout van Peelland Marcus van Gerwen, wonend in St. Oedenrode, in 
de arm te nemen om hem een geschikte plaats voor de koordienst van het kapittel 
te doen bezorgen. 

Ofschoon de visitaties der bisschoppen ook dienden om de toestand van parochie en 
parochianen te kennen, wordt in het verslag van 1627 alleen maar gezegd, dat de 
parochiekerk St.-Martinus als patroon erkent, Wijnand Nicolai van den Bosch er 
de pastoor is en dat de parochie ongeveer 2000 communicanten telt; in het verslag van 
1632 verklaart Ophovius, dat hij op verzoek van de pastoor een der parochianen als 
echtbreker bij genoemde kwartierschout heeft aangebracht. 
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I 

1248. HERTOG HENDRIK n i VAN BRABANT STICHT HET DEKENAAT EN DE SCHOLASTERIJ IN 

DE ST.-ODAKERK TE RODE EN BELAST WILLEM VAN EIK O. P. MET DE UITVOERING ZIJNER 

FUNDATIE * 

Henricus, Dei gratia dux Lotharingiae et Brabantiae, universis presentem paginam inspec-
turis, salutem et scire veritatem. 

Cum in cunctis plerumque locis in sancta Ecclesia pre defectu capitis membra dissolvantur, 
ex quo canonicam disciplinam venire contingit a pluribus in contemptum, ne divina justicia 
arguere nos valeat in futuro desidie vel torporis, si in horum regimine, que nostre provisioni 
a celesti Rege sunt commissa, negligentes inveniamur et remissi, ad honorem Salvatoris pro-
ponimus hujusmodi quantocius obviare. Verum cum ex ordine ministrorum dicte Matris 
Ecclesie non modica pulchritudo consurgat et in ecclesia Beate Ode de Rode hujusmodi minis
trorum sit defectus, pro quo ibidem Domino minus digne ministratur, ipsam ecclesiam tam 
in capite quam in membris divino cultui necessariis, annuente Domino, decrevimus relevare. 
Tenore igitur presentium ordinamus, quod in dicta ecclesia Rodensi decanus statuatur suffi-
ciens et ydoneus, qui subditos suos bonis informet moribus et eorum corrigat et emendet ex
cessus, eidem pro beneficio ecclesiam de Erschot, ad nostram collationem antea pertinentem, 
cum omni integritate totaliter assignantes. Hoc salvo quod vicario, ibidem pro tempore 
celebranti, redditus competentes reserventur. Et ut decedente decano dicti loei vel cedente. 
semper utilis eligatur, ipsam electionem ad Capitulum Rodense decernimus pertinere, cui, 
electione celebrata nobis a Capitulo presentato, si fuerit ydoneus, dictum beneficium tene-
bimur elargiri. Preterea cum quedam in predicta ecclesia sit prebenda specialis, que valorem 
aliarum prebendarum non attingit, concedimus ut quam cito eamdem vacare contigerit, 
fructus illius per quadriennium sequestrentur, in augmentationem ipsius prebendule conver-
tendi, quoadusque aliis in valore coequetur. Ad quam prebendam in eadem ecclesia scholas-
ticus statuatur, qui ibidem presit scolis et eisdem pro tempore de magistro provideat competenti 
Idem autem scholasticus per successiones suas sicut et decanus a Capitulo communiter eligatur 
secundum formam superius prenotatam. Et ut in eadem ecclesia rigor discipline de cetero 
fortius observetur, de prudentium consilio ordinamus precise volentes, ut dicti decanus et 
scolasticus ibidem personaliter residere teneantur. Quod si nostram ordinationem non tenentes, 
ipsosambos vel al terumabesse sine causa contigerit evidenti, suarum proventus prebendarum 
in ipsorum absentia inter residentes communiter dividantur. Sed et ne canonicis ecclesie 
occasio concedatur evagandi, si ponendi vicarios qualescumque in ipsa ecclesia habeant 
potestatem, ordinamus et volumus firmiter observari, quod decanus et scolasticus ceterique 
canonici residentes ydoneos ponendi vicarios habeant perpetuo facultatem, foraneis et pueris 
infra annos canonicis, licet presentes fuerint, minime requisitis. Ut autem magis digni vicarii 
per canonicos residentes valeant optineri, statuimus ut presbyter vicarius de sua vicaria de-
cem modios siliginis et totidem modios ordei, viginti quoque solidos Colonienses, clericus 
vero vicarius quinque modios siliginis et totidem modios ordei et decem solidos Colonienses 
pro suis laboribus percipiant annuatim. 

Quod si qui ex canonicis huic nostre ordinationi, quam ad reformationem ecclesie fecimus 
et profectum, contraire presumpserint, indignationem nostram et suorum jacturam proven-
tuum se noverint haut dubium incursuros. 

Ut autem hec omnia plenius perducantur ad effectum, dilecto nostro fratri W. de Eka, 
priori fratrum Predicatorum in Antwerpia, predicta secundum quod prescripta sunt, vice 
nostra committimus terminanda, eo quod in talibus eum novimus expeditum, perpetuo dura-
tura. 

Praesentium testimonio litterarum datum anno Domini MCCXLVIII. 
Collatione facta cum suis originalibus litteris in pergameno conscriptis ac quodam 
sigillo in antiqua cera nonnihil mutila et confracta, in duplici cauda dependente, uti 

* Het eerste gedeelte deze oorkonde is uitgegeven in MIRAEUS II 1228, het laatste gedeelte in 
An. Coev. I 78, 79. Behalve de copie, waarnaar wij de oorkonde hier weergeven, is er in het 
archief van het bisdom nog een gelijkluidende die niet geauthentiseerd is. 

119 



apparebat, sigillatis, inventa est presens copia cum eisdem concordare per me Johannem 
Hogardi Kelders, notarium publicum per Consilium Brabantie admissum, necnon 
Curie Episcopalis Buscoducensis graphiarium 

Quod attestor 
Hog. Kelders 

II 

1250. OKT. 2 9 . HENRICUS, ELECT VAN LUIK, HAD W. VAN EIK GEZONDEN TER VISITATIE 

VAN DE ST. ODAKERK EN GELAST NU DE AARTSDIAKEN E. VAN ISENBRUCH EEN NADER ONDER

ZOEK TER PLAATSE TE GAAN INSTELLEN 

Henricus, Dei gratia Leodiensis Electus, dilecto et fideli suo E. de Isenbruch* Leodiensis 
ecclesie archidiacono, salutem in Domino sempiternam. 

Cum nos dilecto in Christo fratri W. de Eyka ordinis Predicatorum, dum in Antverpia 
prioratus fungeretur officio, ecclesiam beate Ode in Rode, quae divino, ut audivimus, de-
fraudata officio, quasi ad nihilum redigebatur omni die, commiserimus visitandam, ipsius dis-
cretioni committentes, ut ad predictum personaliter accedens locum ipsam ecclesiam ad hono-
rem Dei ordinaret, contradictores et rebelles, si qui essent, per censuram ecclesiasticam com
pescendo; cumque idem frater Wilhelmus in eadem ecclesia ordinationes fecerit, secundum 
gratiam a Deo datam utiles, ut asserit, et honestas, quidam de canonicis dictam ordinationem 
sibi fore damnosam asserentes, earn a nobis humiliter petiverunt revocari. Volentes igitur 
sic conquerentium indempnitati cavere, ut turn praefata ecclesia debitis non fraudetur obse-
quiis, discretioni vestre presentium tenore mandamus, quatenus ad predictum locum per
sonaliter accedatis et, tam prefato fratri Guilhelmo quam Canonicis ecclesie ibidem auctori-
tate nostra convocatis, qualiter in dicta ordinatione sit processum diligenter inquiratis. Et 
quia dicte statura ecclesie volumus, ut dignum est, reformari, quidquid in eadem per sepedic-
tum fr. Wilhelmum inveneritis rationabiliter ordinatum, auctoritate nostra confirmetis, non 
obstante quod inquisitionem hujusmodi aliis dicimur commisisse, quam revocamus. Et si 
quid corrigendum inveneritis auctoritate supradicta corrigatis, contradictores et rebelles, si 
qui fuerint, per censuram ecclesiasticam compescendo. Datum Ao Dni MCCL in crastino 
Apostolorum Symonis et Jude. 

m 
1252 . MAART 2 4 . HENRICUS, ELECT VAN LUIK, HECHT ZIJN GOEDKEURING AAN DE 

INSTELLING VAN HET DEKENAAT EN DE SCHOLASTERIJ EN AAN DE VOORNAAMSTE BEPALINGEN, 

WAARONDER DEZE DOOR HERTOG HENDRIK GEFUNDEERD WERDEN 

Henricus, Dei gratia Leodiensis Electus, universis presentem litteram inspecturis, salutem 
in Domino. 

Cum ex officii nostri debito reformationi status ecclesie beate Ode in Rode nostre diocesis 
eo vigilantius intendere debeamus, quo dictam ecclesiam ex eo sincerius diligimus, quod 
gloriosus Patronus noster, beatus Lambertus, per miracula circa illuminationem ejusdem 
sanctissime Ode virginis ex virtute Christi perpetrata, gloriosior predicatur; attendentes etiam 
devotionem karissimi et fidelis nostri H(enrici), ducis Lotharingie et Brabantie, consanguinei 
nostri, patroni dicte ecclesie de Rode, quam ad bonum statum ejusdem ecclesie et ministrorum 
ejus habere dinoscitur, piis ejus votis grato occurrentes aflfectu, donationem ecclesie de Irscot, 
ad collationem suam antea pertinentem, factam ab eo cum omni integritate et assignatam 
perpetuo ad beneficium decanatus predicte ecclesie de Rode, prout in litteris ejus patentibus, 

* Er staat E. de Salkenbruch; Engelbert van Isenbruch was aartsdiaken van Kempenland; 
HABETS I 270. 
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quas tenuimus, vidimus et legimus, continetur, ratam habemus et confirmamus auctoritate 
nostra diocesana. Volentes et ordinantes, quod, quemadmodum idem Princeps concessit, in 
eadem ecclesia Rodensi, que hactenus fuit sine capite, de cetero decanus habeatur, a cano-
nicis elegendus et a nobis et a nostris successoribus confirmandus et curam animarum cano
nicorum suorum recepturus; et quam cite dictam ecclesiam vacare continget, ipsa cum omni
bus redditibus ad earn pertinentibus extunc et in perpetuum decanatui predicto incorporetur 
et annectatur, ita quod quicumque fuerit dicti loci decanus, a collegio canonicorum ejusdem 
loci canonice electus, ab eodem Capitulo predicto Duci presentetur, quem idem Dux admittere 
tenebitur ad investituram dicte ecclesie de Irscot et per suas litteras Archidiacono loci presen
tare, curam animarum dicte ecclesie de Irscot ab eodem Archidiacono recepturum ad presen-
tationem memoratam; proviso tamen quod ab eodem decano legitimus et idoneus vicarius 
in eadem ecclesia instituatur, cui beneficium competens, videlicet omnes oblationes et quic-
quid hactenus habuit sacerdos loci, cujus stipendii valor ad sedecim libras Lovanienses vel 
circa dicitur ascendere, assignetur. Illud etiam quod de scolastico sepedicte ecclesie et de pena 
tarn decani quam scolastici, si non residerent vel sine causa ab ecclesia prenotata abessent, ac 
de institutione vicariorum et eorum stipendiis, de consensu Capituli memorate ecclesie de 
Rode et interveniente etiam assensu prelibati Duels, patroni ejusdem ecclesie, provide statutum 
est et ordinatum, nos approbamus, prout in dictis litteris est expressum, et auctoritate nostra 
confirmamus. Volentes et mandantes illud statutum sive illam ordinationem in perpetuum 
imviolabiliter observari, reservata nobis nostrisque successoribus, quociens necesse fuerit, 
potestate contradictores et rebelles animadvercione debita castigandi. 

Ut autem premissa omnia rata et inconvulsa perpetuis temporibus renianeant, nos presen-
tem cartulam fecimus sigilli nostri appensione roborari. Datum Leodii anno Di millesimo 
ducentesimo quinquagesimo secundo, Dominica in Ramispalmarum. 

CoUatione facta cum suis originalibus litteris, in pergameno conscriptis ac quodam 
sigillo, in viridi cera, uti apparebat, impresso, in duplici cauda dependente, sigillatis, 
inventa est presens copia cum eisdem concordare per me Johannem Hogardi Kelders, 
notarium publicum per Consilium Brabantie admissum, necnon Curie Episcopalis 
Buscoducensis graphiarium 

Quod attestor 
Hog. Kelders 

IV 

1252 DEC. 17. WILLEM VAN EIK BEPAALT DE PORTIE VAN ELKE VICARIS 

Universis hanc litteram inspecturis frater Wilhelmus de Eika, Ordinis Predicatorum, salu-
tem in Domino sempiternam. Dignum est, ut hi, qui in domo Domini ad honorem et laudem 
nominis Jhesu Christi in divinis ministeriis decenter et honorifice prosequendis se jugiter 
exhibent liberales, beneficiis sibi debitis non fraudentur. Imo condigna laborum suorum 
praemia deferentes, in attollendis divinis laudibus eo facilius elaborent, quo ad hoc ipsos 
cum retributione divina temporale subsidium attrahit et invitat. Ne igitur in ecclesia beate 
Ode in Rode vicarii, pro canonicis servientes, portionem sibi debitam spe vacua prestolentur, 
nos auctoritate venerabilis patris Domini H(enrici), Leodiensis electi, nobis in hac parte 
commissa, de ipsorum canonicorum communi consilio et assensu statuimus et proinde duxi-
mus ordinandum, quod quilibet vicarius pro portione sibi debita tres modios blandi in festo 
Omnium Sanctorum et totidem in Purificatione beate Virginis et in Carniprivio quatuor mo
dios recipiet in perpetuo, quos ei ductor decime prebende* illius, in qua deserviet, tenebitur 
elargiri. Districtius inhibentes, ne quis canonicorum prefate ecclesie aliquid de pecunia 
prebende sue sibi presumat aliquatenus usurpare, donec vicario suo de portione sua sit plenarie 
satisfactum. In cujus testimonium presentem litteram super hoc fieri fecimus et sigilli nostri 
munimine roborari. Datum Ao Dni MCCLII, feria tertia post festum beate Lucie virginis. 

* De pachter der prebende-tiende 
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V 

1256, JUNI. VERORDENINGEN VAN HENDRIK, ELECT VAN LUIK, NAAR AANLEIDING VAN 

DE VISITATIE DOOR WILLEM VAN EIK* 

Henricus, Dei gratia Leodiensis electus, dilectis in Christo filiis decano et capitulo beate 
Ode in Rode, Leodiensis diocesis, in Domino salutem. 

Cum nos virum religiosum fratrem Wilhelmum de Eyka in Christo charissimum ad eccle-
siam vestram destinassemus, visitationis officium ibidem impensurum vice nostra, et ipse 
quedam invenisset ibidem corrigenda, ad nos referre dignum duxit, ut nos ex officio nostro 
ordinaremus et statueremus ibidem, que ad statum ejusdem ecclesie et divini cultus ampli-
ationem videremus expedire. 

Ordinavimus igitur et statuimus, quod de cetero nullus canonicus ejusdem loei emancipetur, 
nee voeem habeat in capitulo, nee plus percipiat de fructibus prebende sue quam medietatem, 
nisi sit in Subdiaconum ordinatus; et de hoc vos, deeane, nulli gratiam facere possitis vel aliquid 
ultra medietatem, etiamsi presens sit et resideat, de fructibus prebende sue administretis vel 
administrari faciatis. Aliam vero medietatem fructuum prebende ejusdem ad communem 
distributionem Horarum convertatis. 

Item statuimus et vobis observandum injungimus, quod de cetero et inperpetuum inconti
nentie!) post Primam cantatam intretis processionaliter capitulum et ibilegatur a seholare** 
lectio de Regula Canonicorum; et postea idem scholaris pronunciet Kalendas sequentis diei 
et etatem lunae et festum Sancti vel Sancte, si quod esse debet die sequent!; postmodum 
dicta ilia collecta a sacerdote 'Iste et omnes Sancti,' dictus scholaris pronunciet commemo-
rationem anime vel animarum illius vel illarum, cujus vel quarum dies anniversarius debet 
celebrari in die sequenti et postea dicatur pro animabus predictis 'Miserere' cum 'Pater Nos-
ter' et collecta 'Deus indulgentiarum,' si est anniversarius, item 'Deus in cujus commemora-
tione anime'; item 'Fidelium Deus'; postmodum dicatur 'Deus in adjutorium' ter cum 'Pater 
Noster' et versus, oratio 'Domine respice' et collecta 'Dirigere', qua finita predietus scholaris 
legat in tabula et pronunciet illos, qui in Matutinis noctis sequentis debent legere et cantare, 
quam tabulam debet scribere ille subdiaconus, cujus est subdiaconi septimana; et postmodum 
habeatis inter vos tractatum pacificum et modestum super negotiis ecclesie vestre. Et si 
aliquis ex vobis excessum aliquem fecerit, ibidem eadem hora corrigatur. Predictam causam 
in choro vestro poteritis exequi, donee locum ad hoc competentem vos habere contingat. 

Item ordinamus, quod quatuor ex vobis sint sacerdotes, excepto capellano altaris Sancte 
Catharine***, quem vobis addimus pro quinto. Dieti tamen quatuor septimanas sacerdotum 
facient successive. Duo vero sint diaconi et duo subdiaconi, qui suas septimanas faciant alter-
natim; et predicti sint in celebratione Misse, secundum temporis qualitatem revestiti, assiden-
tes et astantes sacerdoti et sibi ad altare ministrantes. Duo quoque scholares quotidie minis-
trant ad altare. 

Ne autem sint melioris conditionis canonici vagi et instabiles his, qui portant pondus diei et 
estus, ordinamus et statuimus, quod canonicos, qui Horis intersint, remuneratio pinguior 
consequatur. Et quia consensistis ad instantiam supradicti fratris Wilhelmi, prout in litteris 
vestris patentibus, sigillo ecclesie vestre sigillatis, quas non coneellatas, nee abolitas, nee 
aliqua parte sui viciatas, vidimus et legimus, continetur evidenter, videlicet quod de omnibus 
denariis vestris censualibus et de minutis decimis vestris ac aliis ex quibuscunque causis, 
preter fructus majorum deeimarum vestrarum, ad prebendas vestras spectantibus, quotidiane 
distributiones fiant in Horis, - nos hanc laudabilem ordinationem vestram ratam habentes, 
addendum duximus totum illud, quod foranei, sive decanus, sive scholasticus, sive alii perdunt, 
necnon et medietates fructuum quae de prebendis seholarium non emancipatorum recipiun-
tur; de quibus nulli gratiam fieri volumus, illos sive decanum, sive canonicos, sive capitularem 
capellanum, alicui contra hoc (dicentes) ab officio suspendentes. 

* Van dit stuk werd door Coeverincx een klein gedeelte afgeschreven; zie An. Coev. I 80, 
81. ** Een kanunnik, die nog scholier was. * ** In margine staat: 'Incorporatum fabrice cum 
altari Sancti Andreae'; waarschijnlijk stond dit ook in margine van het origineel, maar later 
bijgeschreven. 
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Statuimus igjtur et firmiter precipimus, quod de omnibus predictis fiat equalis distributio 
in Horis inter vos, ita quod cuilibet ex vobis presenti dentur singulis diebus duo denarii 
Lovanienses in Matutinis et unus in Missa et unus in Vesperis; qui distribui debent in Matu-
tinis cum 'Benedictus', in Missa dum 'Communio', in Vesperis dum 'Magnificat' decantan-
tur. Caventes summopere, ne de predictis denariis, decimis aut fructibus aliquid detur alicui 
foraneo, sed si aliquid ultra distributiones superfuerit, illud in solempnitatibus ecclesie 
vestre inter vos presentes et vicarios distribuetur in Horis. 

Has ordinationes nostras supradictas et statuta vobis committimus et precipimus diligenter 
observare, precipientes firmiter vobis, decane, quod eas et ea facialis diligenter observari, 
contradictores et rebelles, si necesse fuerit, auctoritate nostra per censuram ecclesiasticam 
compescentes, alioquin culpam a vobis cum magna angaria* a vobis requiremus et penam. 
Retinemus potestatem autem a nobis addendi et minuendi sive mutandi circa predicta, volen-
tes et mandantes quod hec presentia statuta nostra, que fecimus sigillari, penes vos retineatis, 
similes litteras sub sigillo ecclesie vestre nobis remittentes, quas penes nos volumus observare. 
Datum anno Dni MCCL sexto, mense Junio. 

VI 

1306 JUNI 19. HERTOG JAN II BEVESTIGT HET 'PRIVILEGIUM DE ANNO G R A T I A E ' , DOOR 

HENDRIK m AAN HET KAPITTEL VERLEEND** 

Nos Johannes, Dei gratia dux Lotharingie et Brabantiae et Limburgie, notum facimus 
universis, quod nos privilegium domini Henrici, ducis Lotharingie et Brabantie, avi nostri 
quondam pie memorie, ecclesie beate Ode in Rode concessum et indultum, prout usque nunc 
conservatum fuit et usitatum, approbamus, laudamus et tenore presentium ratificamus, quod 
firmiter volumus observari in futurum, videlicet quod, aliquo canonico cedente vel decedente 
in ecclesia beate Ode in Rode, fructus prebende primi anni cedant ad ipsius debita pcrsolvenda, 
fructus vero secundi anni cedant ad structuram et fabricam ecclesie antedicte. In cujus rei 
testimonium sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum. Datum anno Dni 
MCCC sexto, die Dominica ante festum Nativitatis Johannis Baptiste. 

VII 

1336 JULI 27 . SCHRIJVEN VAN ADOLF VAN DER MARK, BISSCHOP VAN LUIK, WAARIN 

HIJ AFSCHRIFT GEEFT VAN EEN BRIEF VAN MR. MACHARIUS VAN DEN BOSCH*** 

Adulphus, Dei gratia Leodiensis episcopus, decano ecclesie beate Ode Rodensis salutem 
in Christo synceram. 

Litteras bone memorie dudum magistri Macharii, canonici Leodiensis, a pie recordationis 
domino Theobaldo, predecessore nostro ad visitandum ecclesiam beate Ode Rodensem et ad 
statuendum et reformandum que fuerint reformanda specialiter deputati, vidimus, quarum 
tenor sequitur in hec verba: 
Magister Macharius, canonicus Leodiensis, dilectis sibi Decano et capitulo ecclesie sancte Ode 
Rodensis salutem in Eo, qui est omnium vera salus. 

Litteras reverendi in Christo patris ac domini Dni Theobaldi, Dei gratia Leodiensis epis-
copi, quas vidistis, audistis et legistis, recepimus, tenorem qui sequitur continentes: 

Theobaldus, Dei gratia Leodiensis episcopus, venerabili viro magistro Machario de Busco 
canonico Leodiensi, salutem in Domino synceram. 

De vestra discretione plenius confisi, vobis committimus et mandamus, quatenus ad ecclesias 

* Inspanning, strengheid. ** In de gewaarmerkte copie dezer oorkonde, afgedrukt in An. 
Coev. I 82, zijn een paar vifoorden weggevallen *** Enkele fragmenten uit het schrijven van 
Adolf vindt men in An. Coev. I 82-85. 

123 



de Corters(sem), de Diest, de Beke, de Oirschot, de Rode, de Breda collegiatas, necnon ad 
monasterium de Hodonck, ordinis Sancti Benedicti, nostre diocesis, personaliter accedentes, 
officium visitationis exerceatis in eisdem, tam in capite quam in membris, tam in spiritualibus 
quam in temporalibus corrigentes, statuentes, ordinantes et reformantes, queque in dictis ecclesiis 
et monasterio corrigenda, statuenda, ordinanda et reformanda inveneritis, secundum quod 
videbitur expedire, contradictores et rebelles, si qui fuerint, per censuram ecclesiasticam com-
pescendo vice et auctoritate nostra, in quibus vobis committimus vices nostras. Datum anno Dni 
MCCC nono in vigilia Sacramenti. 

Harum igitur litterarum virtute et dicti revdi Patris simili auctoritate anno Domini predicto 
in crastino beatorum Petri et Pauli apostolorum personaliter in ecclesia vestra Rodensi pre-
dicta existentes et hujusmodi debitum officii nobis commissi solvere cupientes ad honorem 
Dei ecclesie et personarum profectum, reformationem et utilitatem, prout opus foret, circa 
faciende visitationis officium processimus diligenter. Et de statu ecclesie ac personarum ejus-
dem facta a nobis, prout decuit, inquisitione diligenti, auditis super premissis tam vobis quam 
aliis testibus idoneis, examinatis et juratis, plene didicimus ac repperimus, dictam ecclesiam 
vestram, tam in spiritualibus quam in temporalibus, reformatione plurimum indigere et 
plures in defectus ac negligentias diu ac graviter incidisse. Et ne dicta ecclesia lapsu graviori 
caderet, sed debite relevata, firma, pervigil et stabilis in sibi necessariis consisteret, pii provi-
soris more singulis defectibus* ac negligentiis repertis oportuno volentes obviare remedio, 
divini cultus augmento, communi ecclesie vestre et personarum ibidem utilitati et profectui 
ad honorem Salvatoris omnium intendentes, statuimus, ordinavimus et ordinamus in hunc 
modum: 

Videlicet quod deinceps sit dies, ad hoc ex nunc assignata, ad computandum in crastino 
beati Servatii de universis fructibus, bonis et proventibus dicte ecclesie Rodensis, tam de annis 
gratie quam aliunde provenientibus, a receptore ad hoc deputato receptis; et ad ordinandum 
de eisdem ad communem utilitatem decani et capituli ecclesie vestre predicte, emptionem 
reddituum, reparationem fabrice, vel pro expensis pro juribus ecclesie factis seu faciendis 
bona fide, nequaquam inter singulos dividendis aut ad aliquem actum alium illegittimum 
convertendis; et ad complanandum ** et ad intimandum ex parte canonicorum, si pro anno 
proximo futuro residere velint; et super aliis ecclesie ac vestris negotiis tractandum, prout 
opus erit. Et quidquid dicta die per presentes ibidem tunc circa premissa ordinatum fuerit, 
ratum, firmum et stabile volumus permanere et robur ac efficaciam obtinere. 

Item tenebitur deinceps decanus, qui est aut qui fuerit pro tempore, in majoribus anni 
solempnitatibus et festis duplicibus Missam in altari summo solemniter celebrare, nisi legitime 
fuerit impeditus, et ex tunc per unum de canonicis, si haberi poterit; alioquin per capellanum 
magis aptum dictam celebrationem fieri procurabit. 

Item statuimus, ut singulis diebus in dicta ecclesia ad minus una Missa cum nota*** solemp-
niter celebretur, ilium abusum penitus exstirpantes, quod in dicta ecclesia Missa animarum 
cum nota usque ad elevationem Sacramenti cantari et post submissa voce legi usque in finem 
consuevit, volentes et ordinantes, quod dicta Missa, dum commode fieri poterit, cum nota 
cantetur usque in finem totum; alioquin, quum commode fieri non poterit, tota legatur. 

Item singulis diebus, feriatis et non feriatis, dici debent solempniter Hore omnes canonice 
in dicta ecclesia a presentibus ibidem; prohibentes omnino, ne quisquam de coUegio dicte 
ecclesie, aut decano et capitulo subjectus canonicus, capellanus, vicarius aut clericus, tempore 
quo dicuntur Hore canonice in ecclesia, aut ibidem legitur Missa aut canitur, absque veste 
nuptiali de cetero incedat. 

Item tenebitur scholasticus, qui est aut qui fuerit pro tempore, providere scholaribus de 
idoneoet discrete rectoreet vicariam si quam quibusdam temporibus scholasticis concedere 
consueverunt gratiose decanus et capitulum dicte ecclesie, ad hujusmodi vicariam dandam 
prout invenimus, cum non de jure, sed ex gratia hactenus fuerit, decanus et capitulum ad id 
compelli non poterint, nisi liberaliter velint. Et si dictam vicariam scholastico, qui est aut qui 
erit, dare noluerint aut recusaverint, prout poterint, nihilominus scholasticus scholaribus in-
hibere aut interdicere non debebit nee poterit chori frequentationem (vel) Horis aut Misse 

* Hs. defructibus ** Hs capland. met afkortingsteken boven de laatste lettergreep. * ** Met 
zang. 
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interesse, sed decanus et capitulum ad id ipsos scholasticum, rectorem et scholares compellere 
poterunt censura, qu(i)a convenit ut chorum exerceant et frequentent, prout ante substrac-
tionem vicarie frequentare consueverunt. 

Et sicut canonici habent sacerdotalem prebendam, vices gerens, dum absens fuerit, supplere 
tenetur deserviens actu sacerdos, ita pro diacono diaconus et pro subdiacono absente sub
diaconus debet assumi, alioquin clericus ad hec per omnia habilis, sciens legere et cantare, ita 
quod in talibus non favor popularis, non caro aut sanguis, sed honor Dei et divini cultus 
ampliatio intendantur. 

Item statuimus et ordinamus, ut canonicus foraneus tempore foranitatis sue de cotidianis 
distributionibus nihil omnino levet aut percipiat; alioquin restituere tenebitur et debebit, 
antequam ad aliquam residentiam admittatur. Et si sit rebellis, decanus et capitulum ipsum 
compellere poterunt et debent ecclesiastica censura ad observantiam premissorum. Item cano
nicus in alia ecclesia quacumque diocesis Leodiensis vel extra residens, ad residentiam in dicta 
ecclesia faciendam nullatenus admittatur, etsi contrarium tentum fuerit aut factum, cum non 
debeat dici consuetude, sed corruptela, juri et equitati dissona. Reprobamus et cassamus 
et sub penis suspensionis et excommunicationis talia de cetero fieri prohibemus. 

Premissa autem omnia et singula, prout superius expressa sunt et a nobis statuta, firmiter 
observari volumus et mandamus sub penis suspensionis et excommunicationis in vos et 
contravenientes ferendis, quatenus premissa diligenter observetis et observari ab omnibus, 
quos tangunt, faciatis, rebelles si qui fuerint, vice et auctoritate dicti Revdl patris ac mandati 
in hac parte, per censuram ecclesiasticam aut per fructuum suorum subtractionem, si opus 
fuerit, compescendo; taliter vos gerentes in observatione et correctione premissorum, ne 
omnipotentis Dei indignationem aut Revd' patris predict! offensam et correctionem incurrere 
vos contingat. 

Item invenimus per juramentum canonicorum et aliorum juratorum (observatum) et sic 
observari precipimus sub penis predictis, quod decanus, qui nunc est et successor ejus in 
prebendis, ratione oneris prebende sue, quam habet, celebrare ter vel quater in hebdomada 
in altari sancti Petri, et dominus Engelbertus dictus Bobo ac sui successores in prebenda 
ratione oneris prebende, quam obtinet, celebrare singulis diebus in altari summo solempniter 
cum nota, et dominus Wilhelmus scholasticus ac successor ejus in prebenda ratione oneris 
prebende sue debet ter vel amplius in hebdomada in altari beate Marie Missam celebrare, quae 
Missa interdum hactenus cum nota cantari consuevit, et si legittime impeditus per se celebrare 
non potuit, per capellanum idoneum celebrari modo predicto procurabit; nee obstare volumus, 
quod dicte Misae tres tamdiu neglecte sint et in detrimentum animarum dictas prebendas 
possidentium pretermisse, cum hujusmodi onus dictis prebendis annexum fuerit a tempore, 
cujus memoria non existit. Et tanto graviora sunt peccata, quanto diutius infelix animarum 
detrimentum allegatum*. Quare modis omnibus eas modo predicto observari volumus et 
mandamus, cum ad id de jure teneantur, cujuscumque** contradictione aut frivole consuetu-
dinis allegatione, cum potius corruptela dici debeat, non obstante. 

Item privilegia et statuta dicte ecclesie sub poenis iisdem observari precipimus, cum ad 
id decanus et capitulum per juramentum sunt adstricti. 

lUud statutum bone memorie Rev.di patris domini Henrici, quondam Leodiensis episcopi, 
in ea parte ubi dicitur, quod quatuor erunt presbyter! ex capitulo, qui septimanas faciant 
sacerdotum, sic interpretamur et intelUgi volumus, quod dicti quatuor actu sacerdotes alter-
natim facient hebdomadas, scilicet quoad Horas canonicas dicendas in choro, quilibet in 
hebdomada sua, et esse debent hi quatuor canonici in ordine receptionis antiquiores; et si 
aliquem ex eis contigerit esse non sacerdotem, decanus et capitulum ad hujus ordinis recep-
tionem ipsum compellere tenebuntur; et si is qui ordinatur in presbyterum, occasione Hora-
rum hujusmodi dicendarum habuit aut habet liberam prebendam: si foraneus fuerit, ad 
simplicem vicariam prout prius vicario tenebitur deservienti, videlicet decem modiorum 
partim siliginis et partim hordei et viginti quinque solidorum et non ultra. Et si promovendus 
ad premissa canonicum habuerit impedimentum, propter quod promoveri non poterit, et 
de hoc decano et capitulo plene constiterit, alter in ordine receptionis post eum antiquior 
ad hujusmodi promotionem erit et compelU poterit obligatus. Et si qui in observatione pre-

* Hs heeft: infelicem a(n)i(m)ar(um) detme(n)t alligata(m) ** Hs. cujusqua(m). 
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missa rebelles fuerint, mandamus districte et sub poenis suspensionis et excommunicationis 
decano, qui nunc est aut qui erit pro tempore, quatenus hujusmodi rebellium nomina Rev.d" 
patri, domino Leodiensi episcopo, scribere non omittat, si alias per censuram ecclesiasticam 
aut per fructuum subtractionem eos compellere non poterit cum capitulo, prout statuimus, 
ut eorum contumacia debite refrenetur. 

Datum anno Domini MCCC none in crastino beatorum Petri et Pauli apostolorum. 
Quia vero, sicut dolendum percipimus, ex sola comminatione penarum, in ipsis litteris 

contentarum contra contumaces, executione cessante, ex ipsius magistri Macharii visitatione 
effectus nullus est hactenus, subsequuntur; 

Nos volentes ordinationes et statuta, in prefatis contenta litteris, executioni debite deman-
dari, vobis mandamus, quatenus moneatis in facie ipsius ecclesie et in capitulo vestro in 
generali omnes et singulos canonicos, capitulares vicarios et clericos ipsius ecclesie Rodensis, 
qui contra dictas ordinationes et statuta vivunt, non faciendo in prefata ecclesia quod tenentur 
aut faciendo quod de jure non possunt, ac in speciali scholasticum et dominum Henricum 
de Helmont, canonicum ipsius ecclesie, et cum nominibus suis propriis capellanos seu rectores 
altarium beati Johannis, beatarum Catharine et Agathe virginum, necnon singulos vicarios 
dicte Rodensis ecclesie, si copiam commode eorum habere poteritis*,alioquin in dicte ecclesie 
choro et capitulo, necnon ad domos, in quibus morari consueverunt, ut infra quindecim dies 
post vestram monitionem ipsis factam - quorum quinque pro primo, quinque pro secundo 
et quinque pro tertio et peremptorio termino eisdem assignamus - in ecclesia predicta faciant 
et deinceps continuent que secundum dicta statuta et ordinationes facere tenentur et a pro-
hibitis abstineant; alioquin ipsos, quos propter hoc excommunicamus in his scriptis, excom-
municatos** publice nuncietis et a Christifidelibus facialis arctius evitari ac fructus prebendarum 
suarum sequestretis, donec a nobis beneficium absolutionis, precedente satisfactione, merue-
rint obtinere. Et quid inde feceritis, nobis seu officiali nostro, cui in executione premissa 
vices nostras committimus, fideliter rescribatis. 

Datum anno a Nativitate Domini MCCC tricesimo sexto mensis Julii vicesima septima. 

vni 

1531 SEPT. 28 . DEKEN JAN VAN DER VORST GEEFT ZIJN OORDEEL OVER EEN GROOT AANTAL 

MOEILUKHEDEN VAN HET KAPITTEL 

In nomine Domini Amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis pateat evidenter 
et sit notum, quod anno a Nativitate Ejusdem millesimo quingentesimo tricesimo primo***, 
indictione quarta, die vero vicesima octava mensis Septembris, Pontificatus sanctissimi in 
Christo patris et domini nostri Dn' dementis, divina Providentia Pape septimi, anno ejus 
octavo, in mei notarii et testium infrascriptorum presentia personaliter constituti venerabiles 
et egregii viri domini et magistri Wilhelmus van Nyspen, vicedecanus collegiate ecclesie beate 
Ode Rodensis, Leodiensis diocesis, ac Godefridus Schinvelt, ejusdem ecclesie scholasticus 
ac magnifico et egregio viro domino et magistro Johanni van der Vorst, juris utriusque 
doctori, ejusdem ecclesie decano, quosdam articulos, inferius de verbo ad verbum insertos, 
presentarunt et exhibuerunt, petentes per eumdem dominum decanum declarari, decerni, 
statui et ordinari super eisdem articulis juxta ordinationem capituli Rodensis, decima hujus 
mensis capitulo ad hoc indicto, ut asseruerunt, factam. 

Qui quidem dominus decanus, unacum prefatis dominis vicedecano et scholastico, super 
articulis predictis ordinavit, statuit, decernit et declaravit prout inferius sequitur. 

Tenores vero articulorum ac ordinationum, decreti et declarationis, de quibus supra fit 
mentio, successive sequuntur et sunt tales: 

* Indien gij genoeg zeggingsmacht over hen hebt (om ze nl. alsdan in de kerk te doen komen) 
** Er staat: exceamus in his scriptis exceatis met afkortingsteken boven de twee eerste 
lettergrepen van het eerste en laatste woord. * * * Er staat septimo, hetgeen niet klopt 
met de hierop volgende 'indictione quarta', noch met het achtste regeringsjaar van Paus 
Clemens VII. 
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1 ° Inprimis visitare piam fundationem canonicorum, in quibus cavetur, quod quatuor 
seniores debent esse presbiteri. 

2° Item quid determinandum sive agendum sit in causa capituli contra dominum Gerardum 
Naets, rectorem altaris beate Catharine, tam in possessorio quam in petitorio, quia 
libellatum est et petitum desuper coram decano Sancti Petri Lovaniensis, conservatore 
nostro, de quindecim annis. 

3 ° Item ante omnia visitare acta primarum instantiarum ejusdem cause, an ne incorporatie 
debebit in actis hujus cause produci. 

4° In causa capituli contra dominum Ghisbertum van Uden et desuper resolvere super 
incorporationem. 

5° Item in causa trium vicariorum, obligatorum ad omnes Horas secundum fundationem. 
6° Item quoad administrationem censuum beate Ode: non sunt collaterales in libris censua-

libus; an opus sit ibidem practicare? 
7° Item de decimis lini. 
8° Item de releviis accipiendis deponendis in libris censualibus. 
9° Item quoad fundationes altaris Sancti Stephani et Trium Regum, fundati sub onere 

trium Missarum hebdomadatim; et clericus studens in Universitate ex fundatione non 
obligatur residere et recipere omnes et singulos fructus et redditus in absentia, ultra 
deservituram Missarum? et sunt deperditi quatuor modii siliginis et evicti, in absentia 
rectoris, stantes ad bona quondam Luce de Campo; et sunt evicti duo fioreni Renenses etiam 
hereditarie; et sic predecessor domini Goeswini Hannaerts, jam rectoris, non celebravit 
nisi duas Missas ebdommadalim, videlicet unam cantando et reliquam legendo. 

10° Item ex quo Lucas de Campo possedit hereditatem predictam, in recompensam illius 
legavit unum pratum ad celebrandum unam Missam hebdommadalem, sic offert rector 
altaris, quamdiu habuerit pratum, ibidem celebrare tres Missas. 

11 ° Item de absentia domini Goeswini Hannarts, rectoris altaris Sancti Stephani et Trium 
Regum. 

12° Item altare Sancti Rumoldi obligatur ad omnes Horas. 
13° Item altare Sancti Andree similiter ad omnes Horas. 
14° Item altare Sancte Barbare similiter ad omnes Horas. 
15 ° Item quoad receptionem * et administrationem fabrice ecclesie collegiate beate Ode vir-

ginis, dominus Gerardus de Eijck canonicus non reddidit computum, neque calculum 
in novem aut decem annis, non obstante quod sepius ad (id) requisitus est. 

16° Item quoad receptionem et administrationem Libri Anniversariorum non est redditus 
computus neque calculus similiter fere in viglnti annis et libri fabrice et anniversariorum 
per hoc invalidantur. 

17° Item pro anno decimo sexto venit quedam exactio ex Cancellaria super amortizatione 
novarum fundationum et capitulum exposuit nomine proprio et omnium beneficiatorum 
ecclesie; ideo petit ab illis capellanis, quorum negotium utiliter gessit, refusionem pro 
eorum quota. 

18° Item quoad amortisationem altaris supra doxale, cujus rector tunc fuit et est magister 
Johannes de Amelzoyen et stat in lite desuper Lovanii, fabrica similiter satisfecit; super 
quo prefatus rector respondit, se tunc temporis in Universitate Lovaniensi studuisse et 
eo tempore ad dicte exactionis amortisationem novarum fundationum per capitulum 
non requisitum neque vocatum fuisse. 

19° Item quoad amortizationem secunde fundationis in Summo altari, cujus rector fuit eo 
tempore magister Henricus Ancelmi et pro present! est rector hujusmodi altaris, non vult 
stare dictamini domini nostri decani Rodensis et sic fabrica similiter satisfecit. Sed ille 
resedit et oravit capitulum, ut exponeret et quod defalcaret annis singulis de fructibus etc. 

20° Item non fit correctio super omissione Horarum canonicarum frequentandarum, super 
obligatis neque in excessibus aliquibus gravibus. 

21° Item dominus et magister Joannes Ancelmi decessit intestatus et heredes ipsius, invito 
capitulo, applicaverunt manus ad singula mobilia in domo mortuaria, celebrarunt exe-
quias cum funerali pompa; unus et principalis heres est capellanus ecclesie nostre. 

* Er staat receptoriam. 
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22° Item ultimo, quia ecclesia debet habere suos nuntios, syndicos et alios negotiorum gestores 
in rebus ecclesie vacantes, an debeant reputari tanquam presentes in anniversariis et 
commemorationibus etc. 

Finis articulorum. 

Ordinatio super eisdem sequitur. 
Circa primum moneantur seniores canonici, usque ad quartum inclusive, non sacerdotes 

instanter, instantius et instantissime, primo, secundo et peremptorie ut secundum juramentum 
eorum, prestitum in receptione canonicatus et prebende, infra hinc et festum Pasche proximum 
faciant se promoveri ad Ordines Sacros, etiam presbiteratus Ordines, secundum statuta 
visitationis jurata ecclesie beate Ode Rodensis Leodiensis diocesis, nisi causam etc., quam 
hinc infra mensem, a die hujus monitionis eis faciende computandum, tenebuntur allegare 
sub penis in dictis statutis contentis, mandato tamen semper locum habente. 

Quantum ad secundum articulum in causa capituli Rodensis contra dum Gerardum Naets: 
Quantum ad possessorium videtur mihi, salvo meliori judicio, quod deberet committi pro
curator!, ne procedatur ulterius, nam certum est de jure, quod spoliatum debet ante omnia 
restitui et a turbatione servari. Sed videtur oportunum remedium quod fieret bona informatie 
per viam requeste seu supplicationis, in qua narraretur, quod idem Naets non modo contu-
maciter abest et abfuit per plures annos a residentia sue capellanie in Roda, contra proprium 
juramentum, sine licentia aut permissione Superioris, vel saltem de ea non fecit legitime 
constare nee constat, sed quod longe deterius est - cum propter nuUam etiam quantumvis 
probabilem aut necessariam absentiam cultus divinus debeat negligi aut omitti - tamen ab 
anno vicesimo sexto citra et sic per sex annos continues non solvit deservituram dicte capel
lanie, prout debuit, et adhuc monitus et debite requisitus solvere recusat in grave anime ejus 
periculum. Quare petatur arrestum tarn super fructibus hujus anni quam sequentium anno-
rum, donee plene de servitio dicte capellanie, tam de preteritis annis quam de presenti, 
fuerit integraliter et plene solutum. In petitorio vero facerem eundem citari coram conser-
vatore capituli et loco impetitionis facerem produci duas sententias contra eundem latas 
super fructibus anni decimiquinti, deducendo quod, quia eadem ratio militat in omnibus 
annis sequcntibus, hucusque et etiam imposterum declaretur ex eisdem actibus summarie 
et de piano sola rei veritate; inspectarem quod eadem juris dispositio et decisio extendi 
debeat ad omnes precedentes et sequentes annos a predicto anno decimoquinto, quia directe 
venit contra proprium juramentum et statuta jurata dicte ecclesie Rodensis, donee causam 
justam allegaverit et probaverit, quare abesse potuerit et possit. 

Circa tertium, an incorporatie dicte capellanie ad opus fabrice ecclesie Rodensis debeat 
produci in actis contra eundem Naets etc. Mihi videtur, salvo meliori judicio, quod non; ex 
eo quod per non-usum decem annorum inter presentes et viginti inter absentes amittetur 
privilegium et incorporatie habet vim quandam privilegii et earn non deduxerunt ad exer-
citum, sed per viginti septem annos supersederunt, cencedende eandem capellaniam, dum 
vacaret, nennullis aliis. Item quia sola graciosa extat et processus, cum rigorosa desiderantur, 
ideo pro illis deberet mitti ad Urbem etc; cogitetur tamen maturius. 

Ad quartum contra Gisbertum Uden. Moneatur instanter, instantius et instantissime, 
primo, secundo et peremptorie, ut posthac, infra quindecim dies a tempore monitionis sibi 
facte, intersit corporaliter divinis secundum fundationem sue capellanie et secundum suum 
proprium juramentum, nisi causam etc., quam tunc etiam allegare tenebitur sub poena amis-
sionis talis portionis fructuum, qualem diebus absentie fuisset habiturus, si fructus totius 
anni essent distributi in certos dies duplices et simplices per universum annum etc. 

Circa quintum de tribus vicariis obligatis ad omnes Horas, moneantur ut supra, nisi causam 
etc. Et si allegaverint causam rationabilem, puta diminutionis stipendii seu fructuum, poterit 
vicedecanus et capitulum cum illis dissimulare, ipsis tamen jubendo precise, ut ad minus diebus 
festivis duplicibus, triplicibus, summis et dominicis intersint omnibus Horis sub poena pri-
vationis fructuum suorum etc. 

Quantum ad sextum de censibus sancte Ode, quia non habent suos conterminos seu con-
finia in libris censualibus, omnino fiant diligentissime, obtentis prius litteris Cesaree Majes-
tatis, vocatis 'terrier' vulgariter, et ita servari debet ac innovari singulis viginti annis. 

Septimo de decimis lini, inhereatur antique possessioni et ea allegetur coram lege, petendo 
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in ea manuteneri et alios condemnari ad ita faciendum prout consueverant, unacimi condem-
natione expensarum. 

Ad octavum dicatur et fiat de releviis sicut in sexto de censibus, servando in hoc civilitatem 
pro qualitate temporis et personarum, ut bonis mediis inducantur ad retinendum antiquam 
possessionem. 

Ad nonum et decimum articulos, quamdiu stipendium seu fructus sunt suflicientes oneri 
ferendo, fiat servitium antiquum; sin minus, fiat reductio ad minora onera cum auctoritate 
Superioris vel capitulum poterit circa hoc dissimulare, quia secundum naturam est, quod ubi 
premium diminuitur debent diminui onera; tamen fiat diligentia extrema ad recuperandum 
bona amissa. Et si contingat quod capitulum mandet seu statuat, quod quilibet capellanorum 
debeat servare antiquam fundationem sub pena, quod non faciant fructus suos; - quorum 
fructus suarum capellaniarum sunt notabiliter diminuti, sub eo statuto non comprehendantur. 

Circa undecimum, puta circa absentiam domini Goeswini Hannarts, rectoris altaris Sancti 
Stephani, fiant littere in forma, per quas graciose concedatur eidem, quod possit abesse vita 
sua durante et nihilominus recipere fructus, dummodo solitum servitium dicte capellanie 
ejus expensis fiat, non obstante fundatione ac statutis ecclesie, quibus pro hac vice, intuitu 
meritorum et servitiorum capitulo et ecclesie predictis impensorum, derogetur. 

Circa duodecimum moneatur, ut continuet. 
Circa decimum tertium dictum est supra in quarto articulo. 
Circa decimum quartum, si secum sit dispensatum propter servitia impensa ecclesie et 

habeat litteras auctenticas desuper confectas, transeat et visitentur litterae petendo copiam etc. 
Circa decimum quintum moneatur dominus Gerardus Eyck, confrater noster, instanter, 

instantius et instantissime etc., ut infra hinc et festum Nativitatis Christi proxime futurum 
reddat rationem et reliqua de receptis nomine fabrice Sancte Ode Rodensis, sub poena sus-
pensionis a fructibus sue prebende, nisi causam etc. quam infra quindecim dierum spatium, 
post dictam monitionem sibi factam, debeat allegare et in scriptis exhibere ac eandem le-
gittime probare. 

Circa decimum sextum, circa Librum Anniversariorum moneantur omnes, qui habuerunt 
administrationem, receptionem dictorum anniversariorum, ut infra hinc et festum Passche 
proxime debeant reddere rationem et exhibere eorum computum de anno in annum, faciendo 
illos redigi, postquam passati fuerint, per capitulum in Librum Anniversariorum more 
aliarum ecclesiarum ad instructionem successorum. 

Circa decimum septimum articulum quoad solutionem amortisationis novarum fundatio-
num per capitulum factam exactoribus Cesaree Majestatis, tarn nomine proprio quam etiam 
ceterorum beneficiatorum et capellanorum ecclesie beate Ode Rodensis, et sic in eorum om
nium evidentem utilitatem, ne propter eorum omissionem eorum fructus et bona forent 
arrestata, - videtur mihi salvo meliori judicio, quod ejus debeat haberi ratio a ceteris bene-
ficiatis, quorum negotium per capitulum utiliter gestum fuit. Et ideo dominus Goeswinus 
Hannarts, capellanus perpetuus ad altare Sanctorum Stephani et Trium Regum, cessit, prout 
de presenti cedit, ad opus capituli Rodensis suam quotam sibi competentem annis singulis 
in viginti libris hereditariis pagamenti loci Rodensis, fundatis per Dominum Theodoricum 
Schonck'" ad cantandum Missam venerabilis Sacramenti, quam tamen Missam idem semper 
cantabit per se vel alium, et hoc in recompensam expositorum per dictum capitulum nomine 
capellanie in dicta causa novarum amortizatlonis. 

Ad decimum octavum eadem ratio militat, que in superiori articulo, committendo illam 
controversiam decisioni et compositioni duorum, vicedecani et scholastic!, ecclesie Rodensis. 

Ad decimum nonum articulum, quia eadem ratio militat, que in decimo septime articulo, 
procedatur contra eum prout de jure. 

Super vicesimo articulo, quia statutum est, quod per substractionem et amissionem certe 
pene pecuniarie coguntur frequentare Horas canonicas, si sint negligentiores, exigatur pena 
cum efFectu et deducatur de eorum presentiis. Item quantum ad excessus graves, si aliqui de 
illis sint publice infamati, indicatur illi purgatio canonica, ita quod jurent ad pectus in fide 
sacerdotii, quod tale delictum non commiserint, unacum duobus vicinis viris fide dignis, qui 
jurent de credulitate. Et imponatur pro penitentia jejunium certorum dierum et moneantur, 
ne reincidant, tamen in istis servetur discretio, ne majus fiat scandalum; et prius corripiantur 
evangelice juxta capitulum novum 'de Judiciis'. 
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Circa vicesimum primum articulum, quantum ad magistrum Johannem Ancelmi, qui 
discessit intestatus, petatur decerni monitorium penale a conservatore ecclesie Rodensis 
contra omnes et singulos apprehensores dictorum bonorum et ut quilibet eorum habeat 
manifestare et publicare, que et qualia bona sint, et hoc sub penis et censuris etc. et fiat pu-
blicatio in ambone in utraque ecclesia. Deinde si venerint et mandato obediverint, moneantur 
extrajudicialiter, ut illa consignet ad opus capituli; et si recusaverint, prout de jure procedatur. 

Ad ultimum mihi videtur salvo meliori judicio, quod eadem ratio in illis militat, que militat 
in absentibus causa reipublice, quia tales solent haberi pro presentibus; fallit tamen in istis 
anniversariis et commemorationibus, que requirunt omnino et precise presentiam persone, 
nulla etiam excusatione necessaria seu probabili admissa, quo casu pars absentium accrescit 
presentibus, sed tune debet occupatis et absentibus in causis ecclesie tantumdem aliunde 
refundi, ne pie mentes fundatorum defraudentur. 

Que omnia et singula premissa prefati domini decanus, vicedecanus et scholasticus unani-
miter ordinarunt, statuerunt, decreverunt, declararunt et fieri concluserunt. De et super 
quibus omnibus et singulis premissis prefati domini decanus, vicedecanus et scholasticus 
sibi a me, notario publico infrascripto, petierunt et quilibet ipsorum petiit fieri atque confici 
unum vel plura publicum seu publica instrumentum vel instrumenta. 

Acta fuerunt hec in civitate Trajectensi in domo prefati domini decani, sita ibidem in 
emmunitate ecclesie beati Johannes Trajectensis sub anno, indictione, die et mense et Ponti-
ficatu, quibus supra, presentibus ibidem providis et discretis viris Augustino Vrancx et 
Petro Dumont alias Materberch*, clerico et layco respective Leodiensis diocesis, testibus 
ad premissa vocatis specialiter atque rogatis. 
Sic subscriptum: Et ego Thomas Persoels, clericus Leodiensis diocesis, sacra apostolica auc-
toritate notarius, quia premissis omnibus et singulis unacum prenominatis testibus presens 
interfui eaque sic fieri vidi et audivi ac in notam sumpsi, ex qua hoc presens publicum in
strumentum confeci et manu alterius fideliter scriptum, me aliis prepedito negotiis, in hanc 
publicam formam redegi. In fidem et testimonium omnium et singulorum rogatus et requi-
situs subsignavi: Deus dirigat - Tho. Persoels, not. 

IX 

1 5 5 0 JULI 2 8 . VISITATIE VAN KERK EN KAPITTEL DOOR RUARD TAPPER VAN ENKHUIZEN 

EN HIERONIMUS DU BLYOEL, BIJGESTAAN DOOR MICHAEL DRIEUX 

Universis et singulis praesentes litteras visuris seu legi audituris Ruardus Tapper ab Enchusia, 
artium et sacre theologie professor, divi Petri Lovaniensis, et Hieronimus du Blyoel, utriusque 
juris doctor, beate Marie virginis Bredensis collegiatarum ecclesiarum Leodiensis diocesis 
decani, visitatores ecclesiarum collegiatarum ab Ordinario exemptarum sub dicta diocesi in 
ducatu Brabantie, juxta bullam apostolicam felicis recordationis Julii Pape secundi specialiter 
dati, electi et deputati, salutem in Domino et infrascriptorum agnoscere veritatem. 

Noveritis nos visitationis officiiun exercere volentes, hinc est quod anno a Nativitate 
Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo, indictione octava, mensis Julii die vigesima 
octava, Pontificatus sanctissimi domini nostri domini Julii pape tertii anno suo primo, nos 
recepimus in libertate Orschottensi dictorum diocesis et ducatus, coassumpto nobiscum viro 
domino et magistro Michaele Druitio, utriusque juris doctore, canonico pretacte ecclesie 
sancti Petri Lovaniensis, tamquam in hujusmodi visitationis officio consiliario et coadjutore, 
volentesque parcere expensis venerabilium virorum dominorum decani seu vicedecani et 
capituli Rodensis ejusdem diocesis, ipsos ad dictam libertatem convocari fecimus. 

Ibidemque in loco capitulari pretacte ecclesie Orschottensis duobus ex canonicis ecclesie 
Rodensis comparentibus, aliis absentibus et legittime impeditis, nos Ruardus prenominatus, 
presentibus dictis nostro collega ac domino et magistro Michaele Druitio teste ac etiam notario 
nostro infrascripto, exposuimus eisdem acta et conclusa, visitationes ecclesiarum concernentia, 

* Misschien een schrijffout voor Van den Berch. 
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per sacram Cesaream Majestatem in comitiis Augustanis*, necnon acta Diocesane Synodi 
Leodii novissime celebrate et qualiter nos ad hujusmodi visitationis officium fuerimus electi. 

Quibus peractis eosdem canonicos dicte ecclesie Rodensis de et super defectibus ejusdem 
ecclesie, si quos in spiritualibus et temporalibus novissent, successive et sigillatim examinavi-
mus, quibus sic examinatis et diligenter interrogatis invenimus in eadem ecclesia circa Divi-
num Officium nonnullos defectus, quibus obviare volentes serio mandamus et precipimus, quod 
dominus decanus seu vicedecanus et canonici ecclesie beate Ode Rodensis omnem faciant 
diligentiam in querendis erectionis et fundationis litteris, ut ex illis possit constare quod onus 
cuique beneficio sit annexum; quibus post diligentem factam pervestigationem vel earumdem 
litterarum aliqua copia inventis vel inventa, volumus et mandamus earumdem litterarum 
copiam autenticam vel copie copiam ad nos mitti et ilia per nos visa, lecta et diligenter visitata, 
tum ordinare possumus que juxta erectionis et fundationis litteras pro augmento cultus 
divini et conservanda fundatione, quam singuli canonici se observaturos solemniter jurant, 
ordinanda tunc videbuntur. Ad eosdem etiam finem et effectum statuta ecclesie et illustrissimo-
rum principum, dominorum Ducum Brabantie dicte ecclesie patronorum, nova et Vetera, 
de quibus fit mentio in juramento novi canonici, multi volunt. 

Et quia novi canonici etiam jurant, quod se facient promoveri ad Sacros Ordines, prout 
onus prebende et canonicatus requirit, tempore debito et statuto, et inter alia statuta intelle-
ximus unum esse, quo cautum reperitur, quod tres canonici, tempore non etate antiquiores, 
in presbyteros se faciant ordinari, alii tres in diaconos et duo ultimi in ordinem subdiaconatus, 
idcirco volumus dicta statuta legere et examinare, tam nova quam vetera, per que speramus 
posse dicte ecclesie statum cognosci. 

Item volumus et ordinamus, quod posthac dentur distributiones Divina Officia frequen-
tantibus et qui eisdem intersint et tante, quante olim dari consueverunt. Et si non appareat 
ex registris vel rationum libris antiquis, quantum dari consueverit, in ilium eventum volumus, 
quod qui Matutinis intersint ante, 'gloriam' secundi psalmi et in finem permanserint, detur 
medius stuferus; tantumdem qui ad Summam Missam comparuerit ante epistolam et in 
finem usque permanserit; et similiter medius stuferus pro iis, qui Vesperis intersunt et Com-
pletorio ante finem secundi psalmi. 

Volumus insuper et ordinamus, quod statutum contra concubinarios in Sinodo Leodiensi 
novissime celebrata editum et publicatum, per dominos decanum, vicedecanum et capitulum 
executioni absque aliqua dissimulatione vel procrastinatione demandetur, ne dicti decanus, 
vicedecanus et capitulum negligentes fuerint, ipsi domini visitatores, invocato etiam brachio 
Cesareae Majestatis, ut patroni et fundatoris dicte ecclesie, si opus fuerit, ipsorum cogantur 
supplere negligentiam. 

In quorum omnium fidem et testimonium premissorum presentes nostras litteras exinde 
fieri et per notarium nostrum subscriptum subscribi et signari, sigillorumque nostrorum de-
canalium dignitatum jussimus et fecimus appensione communiri. Datum et actum ut supra. 
Sic subscriptum: De mandato dictorum dominorum visitatorum 

Johannes Duyckens, eorumdem dominorum notarius. 

X 

DE REFORMATIE VAN HET KAPITTEL DOOR SONNIUS 

A 
1569 juni 27. Aden en protesten 

Copia 
Decanus et capitulum collegiate ecclesie dive Ode Rodensis, auditos et intellectis statutis 
et ordinationibus parte R™' D" ' Episcopi Buscoducensis hodie vicesima septima mensis 
Junii ao 1569 in loco capituUari dicte ecclesie lectis et publicatis, cum ea qua decet reverentia 
respondent, se paratos esse ad suscipiendum statuta et ordinationes predictas eisque pro 

* Het bekende 'Interim' van de Rijksdag van Augsburg van 1548 (in hs. staat: in comitiis 
Augustinianis). 
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obtemporandum, si et in quantum de jure et decretis Sacri Concilii Tridentini ad id teneantur 
et secundum sanctiones canonicas et decretorum predicti Concilii formam per prefatum 
Reverendissimum in his legitime procedatur et non alias. Dummodo etiam privilegia, quibus 
per dictum Concilium non fuit derogatum, sibi salva et illesa maneant. In quantum vero 
predictus Rev'""^ excederet jurisdictionem et procedendi formam, sibi per decreta dicti 
Concilii aut sacros canones prescriptam, protestantur expresse de nullitate publicationis 
dictorum statutorum et aliorum parte Rev.™' Domini actorum et agendorum. Et nihilominus 
petunt omnium et singulorum copiam auctenticam sibi suis expensis dari et decerni ac dilatio-
nem duorum mensium, attenta rei, de qua agitur, gravitate et confratrum suorum canoni-
corum absentia, pro majori parte extra diocesim absentium, ad maturius cum ipsis, quos non 
minus quam presentes negotium tangit, super omnibus et singulis propositis deliberandum. 
Super quibus etc. 

Actum in loco capitulari ao 1569 mensis Junii die XXVII, presentibus, ibidem D"° Petro 
Geffen, sigillifero Rev.mi gt Mathia Tijpoots. 

Sic subscriptum: Servatius Wilhelmi, notarius capituli in Curia Brabantiae admissus, de 
mandato Dominorum Decani et Capituli S. Ode Rodensis. 

Respondet Rev™" ,̂ predictam protestationem precedentem fuisse conceptam, compositam 
et scriptam, antequam statuta reformationis fuissent visa, audita aut publicata, ex quo 
constat, animo rebellionis et obluctationis factam esse; nee defert Rev™"^ eidem protes-
tationi in uUa parte, sed ut fecit officium suum, ita prosequetur executionem reformationis 
in omnibus et singulis suppositis personis hujus ecclesie, etiam contra totum capitulum si 
opus fuerit, quod tamen sperat et confidit non futurum. Actum ut supra. 

Domini de capitulo protestantur ut supra, sex exceptis *, contra verbum 'animo rebellionis', 
per Rev "i"™ contra eosdem preallegatum. 

Ad requisitionem D"' Rev™' deputaverunt domini de capitulo D"™ Woulterum van der 
Eist et Michaelem Haller ad procedendum cum Rev '^° seu ejus Offlciali in causis criminalibus 
et vite incontinentiam concernentibus etc., in qua deputatione domini adhuc persistunt se
cundum tamen formam Sacri Concilii Tridentini. Actum ut supra. 

Ad postulationem D" ' Rev™' Buscoducensis unacum D"° et magistro Lazaro, petente 
gratiosam absentiam abessendi suo beneficio scholasterie in Sancta Oda causa studii, domini 
decanus et capitulum eidem magistro Lazaro, intuitu Rev™', eidem consenserunt, videlicet 
grossos fructus ad biennium, salvo quod solvat de Missis per alium celebratis quod solvendum 
erit. Actum ut retro, presentibus ut retro, in loco capitulari. 

Super quo consensu mag. Lazarus petiit copiam. Sic subscriptum: Servatius Wilhelmi, 
notarius capituli. 

Eisdem hora et momento electus est per dominos futurus distributor D"^ Franciscus 
Hautem et Egidius Becx et uterque in presentia dominorum Rev™' et decani et capituli 
prestiterunt fidelitatis juramentum super fidelitate ad pectus sacerdotii. Actum in capitulo 
ut supra. Sic subscriptum: Servatius Wilhelmi ut supra. 

Diligenti collatione** cum originali facta, in omnibus concordat, quod attestor manu 
propria Servatius Wilhelmi, not. publ. in curia Brab. et in cap'° Rodensi admissus. 

1569 juni 29: Het kapittel licht zijn standpunt nog even toe, waarna het antwoord van 
Sonnius: 

Dominus decanus et capitulum parati sunt acquiescere statutis reformationis per Rev™"™ 
publicatis, quatenus sunt conformia decretis Concilii Tridentini, ut tamen previlegia, jura 
et exemptiones, quibus non est per Concilium Tridentinum derogatum illis, salva et Integra 
permaneant. Et ad communicandum cum Rev ™o et colligendum gravamina etc. sunt deputati 
certi ex capitulo, declarantes statutum nuper absente Rev™° per modum provisionis 
usque ad communicationem cum eo faciendam ordinatum, per hujusmodi commimicationem 
cessare et sic cassatum esse. Actum vicesima nona Junii a° 1569. 

Concordat cum originali copia exhibita sine subscriptione, quod attestor 
Gerardus Diemen, publ. not. 

* Hs. sex excipientes. ** Er staat: collationata. 
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Reverendissimus D"^ Episcopus Buscoducensis non est, neque esse potest contentus cum 
hujusmodi caudatis et conditionatis atque non subscriptis responsionibus, neque necessitas 
religionis et Regie Majestatis devota voluntas patiuntur longiorem moram in reformatione 
exequenda. Quapropter requirit et mandat, ut capita reformationis publicata dentur statim 
executioni, alioqui rem referet eo, quo referenda est. Si tarnen interim aliquid conferendum est 
super modo distributionis, constituit pro se D"™ Officialem suum Petrum Colen et mag 
Anthonium Bruijnincx canonicos, ut cum illios fiat communicatio ante Sabbatum proximum, 
cum relatione ad D"™ Rev™"™. 

Actum 29 Junii A" 1569 
De mandato prefati D" ' Rev™' 

Gerardus Diemen 

B 

1569 juli 3. Antwoord van deken Hubertus de la Tour aan Sonnius 

Origineel 
S(alutem) P(lurimam) 

Nuper, Reverendissime Presul, Roda Sancte Ode Buscumducis versus, valetudinis adverse 
curande gratia, discedens, litteras R. V. in medio quasi itinere per dominum scholasticum 
confratrem meum unacum duabus clausulis quarumdam literarum Excellentie lllustrissimi 
Ducis Albani accepi, quibus R. V. responded tam per capitulum ecclesie Rodensis quam a me 
postulabat. Et licet videbatur aliqua coUatione cum canonicis confratribus meis opus esse ad 
maturius petitioni Sue Excellentie et V. R. satisfaciendum, nihilominus quia his de rebus nuper 
tam in presentia quam absentia V. R. Rode sepe egimus confratrumque meorum voluntatem 
et opinionem hac in re satis perspectam habeo, nolui responsionem ulterius differre. 

Et cum Sua Excellentia imprimis intelligere velle videatur, qui decanatus vestre diocesis 
habeant curam animarum annexam, cujusque valoris existant et que onera eis incumbant, de 
decanatu meo verissime dicam quod sentio, qui nullam populi animarum curam habet 
annexam, sed canonicorum capitulique suppositorum dumtaxat, qui omnes vigesimum nume-
rum vix excedunt, quos - ut inquit predict! decanatus Erectio et Fundatio - bonis moribus 
instruere eorumque excessus corrigere decanus tenetur. Et preterea certis festivis diebus et 
precipuis anni festivitatibus mihi Missae* aliquot celebrande incumbunt, quod in loco 
existens cum ea qua possum et debeo cura et sollicitudine facio et in absentia mea per vice-
decanum, seniorem canonicum et vicarium, nuper per capitulum mecum ad officium concio-
nandi diebus dominicis et festis solemnibus assumptum et per R. V. approbatum, faciendum 
euro. Quod autem predictus decanatus sit persona personatus, hoc me legisse aut audivisse 
ahbi qua(m) in V. R. Uteris nusquam memini, minusque quod aliquam aliam animarum 
populi curam annexam preter supradictam habeat, maxime quia certum est ab erectione dicti 
decanatus, in ecclesia parrochiali S. Martini in Hirschot** semper fuisse vicarium perpetuum, 
qui Sacramentorum administrationem et animarum populi curam habeat omniaque alia et 
singula pastoris munia obeat; qua de re Sua Majestas tam per Serenissimum Parme Ducem 
quam per preclaros viros dominos de Thisnac, *** Sue Majestatis sigillorum custodem, et 
dominum de Courteville secretarium, tunc apud Suam Majestatem in Hispania agentes, 
sufficientem priusquam de eo mihi provideretur sumpsit informationem; quern si aliquam aliam 
animarum curam habere intellexisset, nee de eo mihi providisse nee me ilium acceptasse certo 
scio; vel ex eo maxime quod aliquot parrochiales ecclesias, quas apud nostrates jamdudum 
obtinueram, et unum canonicatum cum dignitate dimittere per Suam Majestatem, quo 
liberius officio Prefect! Oratorii Sue Majestatis incumberem, jussus sum, qua de re hi duo, 
quos superius honoris causa nominavi, loccupletissimum inferre possunt testimonium. 

Quod autem ad fructus et redditus predict! decanatus attinet, hi sunt omnibus notiores 
quam ut ignorari uUo modo possint, quippe qui in solis decimis diversis in locis, utpote decern 

* Hs. Missas ** Eerschot *** Charles Tisnach. 
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et septem longe distantibus, et nullis preterea aliis redditibus consistant. Que quidem augentur 
et minuuntur pro cujusque anni fertillitate aut sterilitate, adeo ut que anno superiori et pro
ximo elapso ducentos et quinquaginta modios partim siliginis partim hordei valuerint, presenti 
anno per Dei gratiam et annone abundantiam ad ducentos et nonaginta ascenderint, dummodo 
nulla tempestatis aut grandinis ante messem calamitate - quod aliquando contingit - affician-
tur. Pertinet preterea ad dictum decanatum quedam parva villa, quam pene omiseram prop-
terea quod modici sit valloris, utpote cujus fructus non excedant viginti duos modios annue 
partim in hordeo partim in siligine, qui tum propter soli sterilitatem tum propter inhabitantis 
villici paupertatem tam difficulter solvuntur, ut vix duödecim modü annue inde recipi possint. 
Que omnes decime unacum predicte ville redditibus simul junctis, nongentorum aut ad sum
mum mille florenorum summam annue vix attingunt, ut ex multis predecessorum meorum 
bone memorie Vorstii et Nigri" computationibus ac etiam meis facille est videre, inter quas 
multos annos, quibus ad septingentos aut octingentos florenos non pervenerit, reperire licet. 
Cujus quidem valloris nongentorum scilicet florenorum habita consideratione et sufRcienti 
per predictum Illustrissimum Parme Ducem informatione. Sue Majestati predictum decanatum 
tertia parte fructuum, trecentis videlicet florenis annue pensionis, Petro Armenteros per me 
exsolvende, gravare placuit. Quibus demptis, sexcenti tantum restare possunt, quorum loco 
tres parrochiales ecclesias ac unum canonicatum ut unam dignitatem, quas apud nostrates 
in Burgundia optinebam, dimisi, qua in re trecentos et amplius florenos annul reditus amisi; 
supersunt igitur tantum trecenti floreni, de quibus sexaginta sex annue tam vicedecano meo 
mercedis loco, quam capitulo pro oneribus chori suportandis, per me solvuntur receptori; 
preterea pro laboribus suis tam in predictis decimis elocandis, granis tam custodiendis quam 
dividendis, vigesima totius summe pars pro more patrie datur, que ascendit ad quadraginta 
florenos. Preterea pro granariis Buscoducis conducendis ad decimarum predictarum tutiorem 
custodiam, viginti floreni. Insuper pro domo habitationis mee in dicto loco Sancte Ode con-
ducte alii viginti floreni. Denique pro vicario, nuper per me assumpto ad predicationem Verbi 
Divini, qui mecum domumcullam illam inhabitat et cui sumptus quotidiani, quandiu me 
presentem esse contingit, dantur quinquaginta floreni. Item pro aliis oneribus, quotidie supor
tandis el subinde emergentibus, annue quadraginta floreni. Que omnia simul juncta faciunt 
summam circiter octingentorum et quadraginta sex florenorum, qui mihi ex predicti de-
canatus fructibus annue,sive presenti sive absenti,descedunt(!).Exquoliquido constat, quan
tum mihi supersit ad debitam peregrinis hospitalitatem exhibendam, eleemosinasque in 
pauperibus porrigendas et continuam in loco residentiam faciendam. Que in causa fuerunt, 
ut hactenus isthic residere non potuerim, sed alibi victus commodioris causa manere coactus 
fuerim. Quibus non obstantibus, postquam absentiam meam diutius boniconsulere R. Vestre 
non placet, statui intra tempus per decreta Concilii Tridentini statutum - quod est trimestre -
si modo per Regiam Majestatem in his partibus diutius herere mihi concedatur, aut ad resi
dentiam isthic faciendam me iturum, aut in Hispaniam profecturum, aut aliquam aliam com-
modam viam reperturum, qua V. R. sollicitudini et cure pastorali et meo muneri hac in parte 
abunde satisfactum esse possit. 

Quod autem ad Seminarii erectionem pertinet, super quo articulo R. V. sibi responsum 
dari potissimum desiderat, memini me semel atque iterum R. V. dixisse mirari, qua ratione 
tam pium ac prorsus necessarium opus tandiu differretur et negligeretur, cum omnium ani-
mos ad id propensissimos intelligerem. Itaque postquam negotium Sue Majestati cordi esse 
videtur idque quamprimum executioni demandari cupit et desiderat, tampio ac justo desiderio, 
quanto citius fieri poterit, parendum esse arbitror, quod nulla ratione commodius fieri posse 
video, quam si servata per Concilium Tridentinum forma, cum consilio dominorum canonico-
rum seniorum et graviorum dictum Seminarium erigatur certusque numerus juvenum in 
eo alendorum statuatur*. Et pro sumptibus necessariis ad id faciendis charitativum subsidium 
singulis beneficiis totius diocesis equa lance imponatur; quod si centesimum nummum non 
excedat, nemo unquam se gravari censiet**.Tantamque summam inde colligi posse arbitror, 
ut si non plus quam triginta a principio pauperes allantur, intra decem annos tot annui reditus 
possint comparari, ut facille numerus allendorum duplo augeri aut charitativum subsidium 
cessare et remitti omnino possit. Sed quia prolixius fortasse his de rebus cum R. V. egi quam 

* In margine: Sessio 5 cap. 2; Sessio 24 cap. 12; Sessio 23 cap. 1 (zal moeten zijn cap. 18). 
** Censiet in plaats van semiet of censebit. 
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par erat, finem presentibus imponam, si prius R. V. ut ista equi bonique consulat Deumque 
Optimum Maximum rogavero, ut R. V. diutissime ecclesie sue incolumem cum omni felicitate 
ac prosperitate servet et custodiat. 

Ultrajecti tertia julii 1569 
Rev. D. V. ad omnia paratissimus et obsequissimus R. C. Majestatis oratorii Prefectus 
et St.-Ode Rodensis decanus 

H. a Torre 

C 

1569 juli 9. De vicedeken geeft Sonnius bericht van zijn ziekte en de kanunniken wagen 
twee maanden uitstel om van antwoord te dienen 

Origineel 

Humili ac debita salutatione premissa, Reverendissime Domine, D"^ vicedecanus cum omni 
qua decet reverentia respondet Uteris vestris, nona hujus infra nonam et decimam horas 
ante meridiem per magistrum Lazarum scholasticum acceptis, et mandatis in eisdem contentis, 
quod ex quo infirmitas corporalis ejus anime potentias adeo debilitet et enervet, quod de utrius
que medici consilio eidem consultum est, sensus quominus eo melius occupandos cura eidem 
a D"° decano incumbente, - communicavit tamen easdem dominis de capitulo, dominis 
confratribus. Ex Roda Sancte Ode nona julii 1569 

Ita, D"^ Gummarus ecclesie Rodensis canonicus 

Onmiddellijk daaronder volgt op hetzelfde stuk met dezelfde hand, maar zonder 
ondertekening: 

Domini canonici actu nunc presentes respondent, sese non involuntarios neque rebelles 
esse - neque ullatenus imposterum veile esse - sed attenta paucitate canonicorum nunc 
presentium, inherent response XXVII» mensis Junii nuperrine Reverendissime Paternitati 
sue per decanum et capitulum capitulariter dato et in scriptisexhibito, et nihilominus suppli
cant Rev™^ Paternitati sue, quatenus eadem sua Reverentia terminum duorum mensium, 
in dicto responso petitum, benigne concedere dignetur ad maturius deliberandum cum ab-
sentibus confratribus, attenta etiam rei, de qua agitur, arduitate et quod presens negotium 
tam absentes quam presentes concernat, nam quod omnes tangit, ab omnibus debet approbari. 

D 

Bedenkingen van de kanunniken tegen de statuten van Sonnius en de voorstellen 
van hun deken 

Vicedecanus et canonici collegiate ecclessie D. Ode Rodensis succincte et omni qua decet 
humilitate respondere cupientes, tam statutis reformationis parte ecclesie collegiate Busco-
ducensis diocesis ordinatis per Rmum jn Christo patrem et dominum nostrum D""" 
Franciscum Sonnium, episcopum Buscoducensem, quam et propositis per generosum et 
venerabilem virum et dominum Hubertum de Turre, dicte collegiate ecclesie decanum, scripto 
tradunt et exhibent que sequuntur: 

Cum non diffiteamur teste propheta, quin melior sit obediencia quam victima omnemque 
potestatem adeo ordinatam ac ordinationi Dei resistere eos, qui potestati resistunt, idcirco 
nos quoque tanquam obediencie filii jugum obediencie excutere non intendimus. Verum 
quandoquidem in plerisque juste contradictionis, in plerisque petitionis, declarationis, mode-
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rationis, mitigationis ac distinctionis est occasio, justam quoque videmur habere occasionem, 
pro parte et ex parte recusandi observationem, tam pretactorum statutorum quam etiam per 
£)um decanum propositorum, donec et quousque que declaranda, moderanda, mitiganda 
ac distinguenda sunt, declarentur, moderentur, mitigentur et distinguantur. Quod haud 
dubie Rmuni in Christo patrem et dominum nostrum Episcopum Buscoducensem non 
recusaturum neque egre laturum speravimus, maxime cum hec omnia cum ea qua decet 
humilitate et modestia sue R.™^ Paternitati suggerere et aperire intendamus. Deinde cum 
id aperte tendat ad prefatorum statutorum majorem perpetuitatem, robur et stabilitatem, 
necnon ad evitandas dissentiones et obscuritates, que non discussis difficultatibus et non 
declaratis declarandis, neque mitigatis mitigandis, inde oriri possent. 

Primus articulus oppositionem non admittit*. Quod autem D"^ decanus noster circa 
primum hunc articulum scribit, nullas alias Horas neque alium usum quam Leodiensem 
recitandum a quoquam, omnino negamus et dicimus, nos ad usum Leodiensem recitandum 
non esse obligatos, ac perinde nee compellendos, cum illud plane contrarietur BuUe SS™' 
D" ' nostri Pape Pii Quinti. 

Quod ad secundum articulum attinet, patet ex ipsa fundatione decanatus Rodensis in 
finalibus verbis, quod decanus, scholasticus ceterique canonici residentes idoneos ponendi 
vicarios perpetuo habeant facultatem, absentibus foraneis et pueris infra annos, licet presentes 
fuerint, minime requisitis. Imo vero clericos, quod amplius est, ponendi vicarios habemus 
potestatem, ut patet ex verbis finalibus dicte fundationis, que sane verba maxime ponderanda 
sunt. Videntur quoque conductitii in collegiata nostra Rodensi ecclesia omnino necessarii 
- cooperantibus tarnen semper canonicis, qui idipsum hactenus fecerunt et id de cetero facere 
parati sunt - attento quod collegiata nostra sit parvum collegium octo tantum canonicorum 
et, ut sic dicamus, quasi parva capella vel potius quartum membrum pleni et integri coUegii. 
Adeo quod absentibus canonicis, qui secundum decreta Concilii Tridentini per tres menses 
possunt abesse, per conductitios seu chori ministros Divinum Officium et Hore canonice 
debeant celebrari et decantari - cooperantibus semper, ut premisimus, canonicis presentibus 
et Divinis interessentibus - quia decentius et minus scandalosum est, cum pluribus quali-
ficatis vicariis decantare Horas quam cum tribus** autquatuorcanonicis minus qualificatis. 
Neque premissis contrariatur Cap. 12 Sess. 24 in verbis 'Omnes vero Divina per se' etc. nam 
Concilium in illo textu expressis verbis et diserte loquitur de cathedralibus et nullo modo de 
canonicis collegiatarum ecclesiarum, quia illi nee Episcopo celebrant! vel pontificalia exercenti 
assistere vel inservire possunt, nee sunt de consilio capituli, de quo SS. Synodus in designan-
dis canonicatibus-quoad annectendum*** ordinemexsacris-loquitur. Est etiam hic diligenter 
animadvertendum, quod Sacrosancta Synodus in dicto Cap. 12 Sess. 24 per totum ejus contex-
tum nusquam facit mentionem collegiatarum ecclesiarum, nisi semel et ad unum tantum 
effectum, nempe ut canonicatus tantum conferantur magistris vel doctoribus aut licentiatis 
in theologia vele jure canonico. Et hoc casu non loquitur de quibusvis collegiatis, sed tantum 
insignibus; insignes autem collegiate ex sententia Concilii intelliguntur que sunt in oppido 
aliquo insigni, ubi est numerosus clerus, et in quibus Episcopus habet coUationem. Ex quibus 
manifestissimum evadit, decretum Concilii - quoad prescripta capita reformationis - non 
posse accommodari ad collegiatam ecclesiam nostram Rodensem, que neque est cathedralis, 
neque collegata insignis, sed ecclesia collegiata simplex, jurispatronatus Ducalis et minime 
collationis Episcopalis vel Ordinarii, quia de hujusmodi collegiatis simplicibus, presertim 
jurispatronatus Ducalis et laicalis. Concilium non disponit; prout in dubio beneficia patro-
nalia laicalia - maxime Ducalia - non comprehenduntur sub dispositionibus et decretis 
etiam Pontificiis, quantumvis generalissimis verbis conceptis, nisi in specie de iis fiat mentio. 
Consuetudo autem exercendi officia per vicarios aut substitutes in simplicibus collegiatis 
ecclesiis - maxime patronatis et habentibus patronos tam sublimis status et excelse con-
ditionis - non comperitur per Sacrosanctum Synodum neque specifice neque generaliter 
abrogata, ut patet per discursum omnium decretorum Concilii, quamquam generalis dispositio 
vel derogatio, etiam in generalibus terminis concepta, non derogaret specialibus consuetudini-
bus singularum ecclesiarum. 

Quod autem Rmus jj, tertio sue reformationis articulo aUegat antiqua ecclesie nostre 

* Voor de inhoud der hier en verder aangehaalde artikelen der statuten zij verwezen naar 
An. Coev. I 96 v.v. ** Hs. cum tribus horis *** Hs. annexendum. 
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munimenta, idipsum nusquam in munimentis, fundationibus, erectionibus aut etiam antiquis 
visitationibus et reformationibus capituli et ecclesie nostre reperietur, quatuor scilicet seniores 
canonicos esse obligatos ad Summam Missam in choro decantandam. Verum in quadam 
visitatione Wilhelmi de Eika* de data anni 1256 ordinatum fuit, quod quatuor ex nostris 
essent sacerdotes, qui dicti quatuor septimanas sacerdotum facerent successive, duo vero 
diaconi etc. Quod statutum postea clarius exprimens magister Macharius de Busco, canonicus 
Leodiensis, destinatus anno 1309 ad capitulum nostrum visitandum ab Episcopo D° Theo-
baldo, expresse dicit his verbis: 'Illud statutum. . . in ordine receptionis antiquiores'. ** Ex 
quibus constat expresse, quatuor illos canonicos non esse astrictos ad decantationem Summe 
Misse, sed solum ad decantationem Horarum et hoc etiam altemitatis septimanis, quod facere 
et subire parati sumus. Nee obest nobis, quod D"^ decanus dicit, se paratum esse in duplicibus 
Missam Summam celebrare, dummodo canonici vicissim Missam Summam aliis diebus in 
summo altari celebrent. Nam decanus ad Missas suas celebrandas non solum obligatus 
existit per dictam visitationem mag. Macharii de Busco, aucthoritate episcopi Leodiensis 
Theobaldi factam anno 1309, sed a tanto tempore, cujus nulla exstat hominum memoria, 
decanus et sui predecessores per se vel per alium idoneum dictas Missas semper celebravit seu 
celebrarunt. Quatuor vero seniores canonici numquam Summam Missam celebrarunt, neque 
per se neque per alios, licet in diversis visitationibus reperiatur ordinatum, quod quatuor 
seniores debeant esse sacerdotes, ad Horas scilicet canonicas decantandum, non autem ad 
Summam Missam celebrandum. Adeo quod nulla ratione probabatur, nos obligatos esse ad 
Summam Missam per nos decantandam. 

Admittimus contenta in quarto et quinto articulis, dummodo Serenissimo Hispaniarum 
rege Philippo, patrono et collatori prebendarum premissarum, non prejudicetur, cujus 
majestatem offendere aut prejudicare per consensum nostrum non intendimus, imo nephas 
fore judicamus. Proinde ejusdem sue Majestatis consensum tempore oportuno requirendum 
operepretium judicamus. 

Articulus sextus videtur admittendus, licet contineat onus grave, qualitate loci et prebenda
rum bene perpensis. Merito igitur deberemus nos conformare capitulis aliarum coUegiatarum, 
ubi tam magne non distribuuntur distributiones, sicut inter nos distribui mandavit R'ius 
D"^ episcopus. In ecclesia quoque D. Ode secundum antiqua statuta et visitationes aliorum 
Episcoporum sunt et semper fuerunt optime distributiones, quotidiane etiam non negligende, 
si bene observentur, sicut hactenus pro parte observate fuerunt et pro parte observantur. 
Verum quod in fine hujusarticuliadjicitur, penasetfautas*** canonicorum negligentium seu 
a Divinis se absentantium vicariis ecclesie applicandas, plane iniquum et contra equitatem 
ac juris rationem videtur. Potius, ut hactenus semper ubique observatum est et juris ratio 
postulat, presentibus ac diligentibus et interessentibus - vel etiam fabrice ecclesie nostre -cano
nicorum faute sint applicande; nihil enim dictis tribus vicariis ecclesie nostre umquam 
commune fuit, neque est aut esse debet, nobiscum, maxime etiam vel ob id quod satis et 
abunde sit ipsis provisum ex fructibus benefïciorum suorum. 

Contenta in septimo articulo concernunt predictos tres vicarios, qui ex fundationibus bene-
ficiorum suorum tenentur omnibus Horis interesse. Sed in quodam Libro Concordie facta 
est per quemdam D"™ decanum nostrum et alios arbitros reductio onerum dictorum 
beneficiorum sub his verbis: 'Tres vicarii intererunt omnibus Horis canonicis diebus festis, 
duplicibus et triplicibus, summis et dominicis, non obstante diminutione stipendii seu fruc-
tuum ac proventuum suorum beneficiorum amissione.' Quod quidem ut stricte observarent 
ipsis vicariis sepe a capitulo sub magna poena fuit mandatum et injunctum. Que potestas et 
aucthoritas compellendi ad observationem dictorum statutorum et Concordie capitulo nostro 
non censetur per Concilium ablata, imo omnino, ut patet Sess. 25 cap. 6 de Reformatione 
in verbis 'Ceteris in rebus' etc, reservata. 

Que octavo, nono et decimo articulis continentur, parati sumus observare, sicut et hactenus 
observavimus, licet tamen horum articulorum definitio suspendenda videretur usque ad 
deflnitionem Synodi Provincialis vel saltem, si Rev™"^ medio tempore aliquid novi intro-
ducere velit, ut id faciat non minus quam cum duobus canonicis, quorum unus ab Episcopo, 

* Hs. Etia. ** Wij hebben dit citaat niet overgeschreven; men vindt het op blz. 125 
*** Hs sanctas 
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alter a capitulo Rodensi eligatur, ut Concilii Tridentini (Sess. 24, de Reform, cap. 12) prescrip-
tum observetur. 

Undecimus articulus contradictionem non admittit, quum distributorem chori semper 
habuimus et pro tempore habemus, qui capitulo prestitit juramentum super distributionibus 
fideliter tradendis. 

In duodecimo * articulo nulla est difficultas, sicut nee in decimo tertio. 
Articulus decimus quartus desumptus videtur ex Cap. 14 Sess. 25 in verbis: 'supradictorum 

omnium cognitio non ad archidiaconos, nee decanos aut alios inferiores' etc, per que verba 
non videntur capitula collegiatarum ecclesiarum, jurisdictionem habentia, excludi a cognitione 
causarum, ex incontinentia provenientium. Nam in toto illo textu non semel fit mentio de
cani et capituli, sed tantum loquitur de archidiaconis, decanis et aliis inferioribus. Que verba 
intelligenda videntur de decanis non habentibus capitulum, quales sunt decani christianitatis, 
quos rurales vocant, non autem de decanis habentibus annexum capitulum. Illud quoque 
durius videtur propositum, quod in fine hujus statuti adjicitur de his, qui non sunt de capitulo; 
propositum eadem obscuritate verborum qua per Concilium id expressum est, ut non satis 
expeditum sit, an his verbis capittulares tantum, hoc est qui vocem in capitulo habent, cense-
antur, an vero et ii, qui sunt sub gremjo, superioritate ac jurisdictione capituli. Ita ut in 
obscuritate hac sine reprehensione aut indignatione sustinere merite possumus, hanc finalem 
clausulam expungendam esse aut saltem declarandam, ut non comprehendantur qui hactenus 
sub jurisdictione capituli fuerunt; alioqui precedens clausuia - 'Ceteris autem in rebus' in 
fine Cap. 6 Sess. 25 - de sarta-tecta conservanda jurisdictione et potestate capituli prope 
inutilis esset. Et in rebus novis constituendis sine evidenti ratione vetera immutanda non sunt. 

Non videtur constituta esse aliqua difficultas in articulo decimoquinto, quum juramentum 
prescriptum prestitimus. Est tantum hic aliquis excessus, quod hoc juramentum exigatur in 
hoc capitulo, cum decretum Concilii Tridentini - Cap. 12 Sess. 24, verbis 'Provisi etiam' - id 
tantum exigat ab iis, qui habent beneficia, curam animarum habentia, et dignitates aut 
canonicatus in ecclesiis cathedralibus. 

Hactenus contenta in decimo sexto articulo ex antiquo ecclesie nostre statuto et laudabili 
consuetudine districte observavimus et de cetero observare parati sumus quoad dccanum et 
ceteros canonicos, salvis tarnen fundationibus capelaniarum et aliorum nonnullorum bene-
ficiorum, arctiorem absentiam continentium ac longius servitii tempus requirentium. 
Quod autem D"^ decanus dicit, absentes canonicos ad residentiam esse vocandos et cogendos 
per arrestationem seu sequestrationem fructuum dicimus, istud expressis verbis in presenti 
statuto Rev ™' non esse cautum. Concilium quoque Tridentinum nusquam decrevit, absentes 
esse compellendos; imo expresse patet ex verbis decretorum Concilii, collegia seu capitula 
posse habere absentes canonicos Cap. n(ominato) Sess. 24 circa medium in verbis 'Preterea 
obtinentibus' etc, que verba expresse intelligenda sunt de residentibus canonicis tantum, 
quum immediate subjiciuntur in eodem Capite: '(alioquin) primo anno privetur... eodem anno 
lucratus fuerit'; item Cap. 3 Sess. 21 in verbis: 'salvis tamen consuetudinibus earum ecclesiarum, 
in quibus non residentes seu non servientes nihil vel minus tertia parte percipiunt.' Indies quoque 
videmus in collegiis, tam cathedralibus quam collegiatis, harum dictionum multos canonicos 
absentes, in alia ecclesia insigni vel etiam equali residentes, bonam et amplam compositionem 
in absentia percipere, alioquin enim videretur sublatus effectus pluralitatis beneficiorum. 

Iste articulus decimus septimus, quum juri communi est conformis, contradictionem non 
admittit. Verum quum Rev^^s j)us Episcopus sibi soli asscribit necessitatem exhibendarum 
dispensationum ac facultatem eas exigendi et admittendi cum id etiam pertineat ad quosvis 
Ordinarios et inferiores, qui ordinariam habent jurisdictionem, et communi opinione recepta 
est gloss(a) in verbis locorum - et ibi Anchora, Dominicus, Philippus Francus et alii in C(apite) 
'Ordinarii' de offï(cio?) Ordi(narii?) hbri 6-**, sic quod decanus et capitulum ecclesie nostre 
Rodensis etiam habeant facultatem exigendi hujusmodi dispensationes. Idcirco juste 
postulamus hujus articuli mutationem et reformationem secundum verum intellectum dicti 
decreti - Cap. 5 Sess. 7 - et juris communis. 

* Hs. undecimo ** De kanunniken beroepen zich hier op de schrijvers over het kerkelijk 
recht, speciaal wellicht op hun commentaar van Conc. Trid. Sess. VII De Reform. Cap. V 
'Ordinarii locorum' etc. 
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Registrum omnium fundatarum Missarum et piarum fundationum - cujus in decimo octavo 
articulo fit mentio - conscribere incepimus, sed impediti nondum perfecimus ac proinde 
Rev™° illud exhibere hactenus non potuimus certis de causis, latius oretenus aperiendis. 
Verum ubi fuerit perfectum registrum, parati sumus illud Rev™° ad ipsius requisitionem 
omni tempore exhibere. 

Decimus (nonus) et vigesimus articulus admittuntur, quum juri communi et decretis Con-
cilii Tridentini conformes sunt. Salvo quod correctie, que ex his duobus statutis fiet, pertineat 
ad decanum et capitulum, cum ad graviores causas criminales id rejici non possit et in aliis 
capituli jurisdictio et potestas per Concilium Tridentinum reservetur Sess. 25, cap. 6 verbis 
'Ceteris in rebus'; nam per idem Concilium Tridentinum - cap. 3 Sess. 6 et cap. 4 Sess. 14 - ge
neraliter ecclesiarum prelatis et ordinariis locorum - quo nomine capitula jurisdictionem ha-
bentia etiam comprehenduntur - corrigendorum subditorum excessus mandatum datur. 

Nulla est difficultas in vigesimo primo articulo, sed hue referenda sunt, que superius ad 
decimum quartum articulum diximus. 

Principium vigesimi secundi articuli parum aut nihil continet, cui contradici possit, usque 
ad clausulam incipientem 'Quod autem recens' etc. Videtur autem nobis, quod receptiones 
in ecclesia nostra Rodensi, cum non sint exorbitantes, fieri et dari possint juxta consuetudinem 
approbatam, de qua loquitur glossa Pragmatice Sanctionis in titulo 'De Annatis' ad verbum 
'Consuetudinis'. In predicta quoque clausuia juste querele ac contradictionis est occasio: 
Primo quod sine cause cognitione foedus septem ecclesiarum damnetur, sine expressione 
qua in parte Concilio Tridentino conforme non sit. Secundo quod solutum occasione ejusdem 
federis restitui mandetur, cum decretum, ut omnia nova jura ad futura, non preterita, per-
tineant, nisi dum preterito tempore nominatim cautum sit Cap. 2 et ultimo de Rescript. L 
leges(?), cap. de Legibus. Petimus igitur humiliter hujus clausule inductionem aut saltem 
mutationem et apertiorem declarationem, nam cum dictum foedus ecclesiarum non contineat 
monopolium, sed respicit peculium defensivum jurium ecclesie, non debet dici juri esse 
difforme, neque videtur tolli debere. 

Concedimus contenta in vigesimo tertio articulo tanquam juri communi conformia. Per 
hoc tarnen statutum capitulo non praerepta est, neque esse debet, potestas cogendi executorcs 
ipso subjectos ad reddendam rationem executionis ipsis dominis in capitulo infra annum. 

Vicesimum quartum articulum - tanquam decretis concilii Tridentini conformem - admit-
tendum duximus. Ita tarnen ut decano nostro id concessum esse videatur per admissionem 
ad decanalem dignitatem, ut pastori per admissionem ad parochiale beneficium id permissum 
censetur Cap. 15 Sess. 23 in verbis 'nisi aut parochiale beneficium' etc. 

Putamus hactenus per dominos in capitulo Rodensi abunde satisfactum contentis in vige
simo quinto articulo quoad chorales habendos, adeo quod nulla Rev™° Episcopo conquerendi 
occasio supersit, cum semper tres aut quatuor habuerimus chorales, in choro decenter vestitos 
pro qualitate collegii. 

Quoad contenta in vigesimo sexto et septimo articulis parati sumus omnia et singula, in 
pretactis reformationis Rev™' Episcopi statutis comprehensa, observare, ubi Rev™"^ 
Episcopus que mutanda sunt mutaverit et que declaranda declaraverit ac distinguenda seu 
mitiganda distinxerit et mitigaverit. Que omnia speramus, imo confidimus, Rev "^"^ dominum 
nostrum Episcopum Buscoducensem nobis non denegaturum; vel ob id maxime quod hec 
aperte tendant ad hujusmodi statutorum majorem perpetuitatem ac stabilitatem, humiliter 
desuper implorantes benignum officium sue Rev ™ ̂  Patemitatis et alias prout in forma meliori. 

Insuper operepretium fore duximus, nonulla premissis per appendicem addere, que bre-
vitatis ergo omisimus. Nempe Rev ™"™ dominum nostrum Episcopum Buscoducensem super 
contentis secundi, tertii, quarti et quinti ac nonnullorum aliorum prescriptorum reformationis 
capitulorum jus statuendi non habere quoad coUegiatam ecclesiam patronatam Rodensem, 
neque authoritate delegata apostolica, neque ordinaria, quod sic ostenditur. 

Primo, quod potestatem delegatam apostolicam non habet nisi in casibus specialibus, 
specialiter in Concilio expressis et enumeratis, eo modo et forma, quibus Concilium illam 
specifice dat et concedit. Inter predictos autem casus non comperitur Episcopis potestas data, 
ut possint canonicos simplicis patronate ecclesie adigere ad ordines majores suis prebendis 
non annexes, vel ad arctiorem residentiam seu etiam alia onera insolita et inconsueta cogere 
quam ad que de jure vel antiqua consuetudine obligantur, vel etiam simplicem beneficiatum 
et canonicum compellere ad officiandum per se et non per vicarium aut substitutum maxime 
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cum specialis consuetudo ecclesie Rodensis habeat contrarium et permittat officia exerceri 
per vicarios, que consuetudo in simplicibus coUegiatis ecclesiis de jure approbatur late glossa 
Pragmatice Sanctionis ad verbum 'resident' in prohemio et ad verbum 'vel aliud' de tabula 
pendente in choro charta 171. 

Secundo, Rev. ™"̂  Buscoducensis similiter super contentis prescriptorum capitulorum 
jus statuendi non habet aucthoritate ordinaria. Patet quod clerus Rodensis gaudet privilegiis 
et exemptionibus secundariorum, concessis a Pontificibus, maxime Nicolao quinto, Sixto* 
et Julio secundo. Quorum privilegiorum conservatoriales littere clero secundario consistoria-
liter concesse fuerunt a Sacrosancta Synodo Basiliensi. Item certum est, quod juribus exemp-
torum per Concilium Tridentinum non est derogatum absolute et in totum, sed dumtaxat 
in casibus specialiter in Concilio expressis; in ceteris autem exemptiones manent salve'*. 
Igitur cum Concilium non tribuat Episcopis aucthoritatem adigendi clericos exemptos sim-
plicium patronatarum collegiatarum ecclesiarum ad ordines suis prebendis non annexes, 
consequens est, ut in hoc casu clerus talis gaudeat antiqua sua exemptione et privilegio et 
immediate subjectus maneat Pontifici. 

Ex quo sequitur, quod cum clerus in hoc casu maneat exemptus, quod etiam expresso 
consensu non posset approbare contenta prescriptorum capitulorum, siquidem privilegia 
dictarum exemptionum munita sunt clausulis decreti irritantis et aliis pregnantissimis clausu-
lis, motu proprio ex certa scientia et derogatoriarum derogatoriis. Ubi autem in privilegiis 
apponitur decretum irritans, ubi consensus partium nihil operatur, imo nee contraventio 
partium, nee etiam prescriptio. Tanta enim est vis decreti irritantis, ut liget etiam ipsum 
Papam et successores, etiamsi opposita esset clausula 'Nulli liceat', et inficit omnem actum 
factum in contrarium, etiam ab ignorantia. 

Nee juribus exemptionium predicti cleri toties geminatarum - ac ob id pregnantiorum -
obstat separatio ac translatio diocesis, quia translatio in dubio censetur facta primis legibus, 
juribus ac statutis ac juxta antiqua jura et leges regulatur. 

E 

De statuten van Sonnius, zoals zij door het kapittel werden aangenomen 

De tekst is op vele plaatsen geheel conform aan die der statuten, zoals Sonnius die 
aanvankelijk gegeven had. Wij zullen dan telkens alleen maar de begin-en slotwoorden 
aangeven en voor de weggelaten woorden puntjes plaatsen: de overgeslagen tekst kan 
men vinden in An. Coev. I 96 v.v. 

Statuta et ordinationes Capitulo collegiate ecclesie D. Ode Virg. Rodensis per Rev™""" in 
Christo patrem et dominum Franciscum Sonnium, episcopum Buscoducensem ut et tanquam 
Sedis Apostolice delegatum, necnon per generosum et venerabilem virum et dominum Hu-
bertum de Turre, dicte collegiate ecclesie decanum, per modum reformationis proposita et 
exhibita anno D" ' 1569 die vigesima septima Junii et ab eodem capitulo acceptata juxta 
formam subsequentem. 

Primum articulum acceptant domini de capitulo, quem et semper acceptaverunt et observare 
conati sunt, qui est talis prout sequitur: In primis quod omnes tarn canonici quam vicarii et 
capellani divinis officiis diurnis atque noctumis non solum reverenter intersint, sed et devote 
cooperentur psallentes, cum psallitur, precantes, cum . . . laudare compellantur. 

Secundum et tertium articulos acceptant in hunc modum, quod nimirum parati sunt Divi-
num Oflïcium, tam in Horis canonicis quam in Missis - quas Summas vocant - quotidie 
persolvendis per se vel canonicos honoris vel per substitutes conductitios idoneos propter 

* Er staat sexto: bedoeld zal zijn Sixtus IV. 
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paucitatem residentium, perficere, sed diebus - quos decanales vocant - per ipsum decanum 
si presens sit, aut vicedecanum sive per aliquem canonicorum ex residentibus, iidemque 
Divina celebranti assistere et administrare. 

Quartum acceptant juxta ejusdem contentum, quod nimirum nemo deinceps . . . initiari 
valeat; dummodo regi patrono et prebendarum coUatori insolidum per premissa non preju-
dicetur. 

Quo ad quintum attinet eumdem acceptant, ut videlicet nemo admittatur ad possessionem 
aut perceptionem fructuum prebendarum aut alterius beneficii hujus ecclesie, nisi prius fidei 
Catholice prestiterit juramentum juxta Concilii Tridentini edictum et per examen ac probam 
aut alias per canonicos judicatus fuerit idoneus ad officium requisitum. 

Sextum acceptant, qui talis est ut hie sequitur: Prebendarum qualitate et aliis bene perpen-
sis singulis canonicis dietim in choro distribuendi erunt quatuor stupheri Brabantiae ex bonis 
. . . qualibet vice accipiant stupherum Brabantiae, in minoribus vero Horis qualibet vice quar-
tam partem stupheri, fautis seu portionibus non comparentium reservatis pro presentibus 
seu fabrica. 

Septimum acceptant in hunc modum, videlicet ut tres vicarii beneficiorum per quondam 
venerabilem dominum Arnoldum de Meroda, dicte ecclesie decanum, fundatorum, strictius 
interteneant suas fundationes in decantandis Divinis Officiis diurnis atque nocturnis atque 
juramento suo exactius satisfaciant, quoties abfuerint uUi Horarum Divini Officii, ipsis 
quondam dispensative prescriptarum, qualibet vice luant octavam partem stupheri, defalcan-
dam ipsis ex'promptioribus eorum emolumentis ac bonis, fautis seu portionibus non com
parentium provicariis iisdem Horis interessentibus reservatis. 

Acceptant et octavum, qui talis est ut sequitur: Quicumque vero . . . bonis defalcandum et 
presentibus respective distribuendum seu accrescendum. 

Acceptant et nonum, qui est talis nimirum quod de predictis.. .juxta formam subsequentem, 
ut videlicet omnes in choro . . . utilitas excusaverit. 

Acceptant et decimum articulum, sicut sequitur: Nullo modo gaudeant. . . secundum sa-
crorum canonum constitutiones procedetur. 

Undecimum articulum acceptant juxta formam infrascriptam: Quia vero . . . mandari 
nequit, consentiunt et acceptant distributorem chori debere prestare juramentum expressum 
coram decano seu vicedecano et capitulo super distributionibus . . . exprimitur. Cui pro labo-
ribus suis assignetur tantum stipendii, quantum merito sufficiat. Idemque juramentum iteretur, 
quoties alius distributor est instituendus. 

Acceptant et duodecimum articulum juxta tenorem, qui est taüs, ut domini consentiant 
tabulas aptarum ceremoniarum . . . singuli, qua decentia quibusque ceremoniis . . . supplebit. 

Acceptant et decimum tertium articulum, qui est talis: Adhecquia . . . et animarum Missis, 
recipiunt et consentiunt, quod capitula . . . Summa Missa peracta, nisi forte ob arduam 
aliquam urgentemque causam subito expediendam. 

Decimum quartum acceptant juxta Concilii Tridentini decreta eorumque interpretationem, 
alias minime. 

Acceptant et decimum quintum, qui est talis, prout sequitur: Et ut egregia . . . detestetur 
ac anathematizet coram decano seu vicedecano et capitulo. Quique nunc. . . suffragetur. 

Acceptant et decimum sextum juxta formam infrascriptam: Cum vero . . . absque preg-
nantibus causis consensu capituli approbandis. 

Acceptant et decimum septimum articulum, videlicet quod nemo presumat acceptare plura 
beneficia sub uno tecto, nisi debita desuper dispensatione habita. 

Acceptant et decimum octavum juxta formam infrascriptam: Ne pie voluntates fundatorum 
fraudentur, quod infra sex . . . omniumque piarum fundationum .illudque ponatur in ecclesie 
archivis cum aliis munimentis reservandum, ut debite statisque temporibus omnia adimple-
antur. 

Acceptant et decimum nonum articulum juxta formam infrascriptam, que est talis: Ut 
singula membra . . . caligisque inflatis aut alte sufflatis rejectis. 

Acceptant et vigesimum articulum in forma infrascripta, ut quecumque a Summis Ponti-
ficibus . . . sancita sunt, inviolabiliter observentur. 

Acceptant et vigesimum primum articulum juxta formam infrascriptam, que est talis: Ne 
quis suppositorum . . . per praesentes. 
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Ad vigesimum secundum articulum, continentem ne quid in acceptatione seu ingressu ad 
prebendam seu aha beneficia accipiatur, unde labes symoniace aut avaritie suspitionis contrahi 
possit, respondent sese inherere antique et laudabili consuetudini,ex eo quod nihil excessivum 
unquam ea in re sit ab eis commissum. 

Acceptant et vigesimum tertium articulum in forma infrascripta, que est talis prout sequitur: 
Utinexecutione . . . teneanturcapitulorationemreddere . . . seu alias quomodolibet necessaria. 

Acceptant et vigesimum quartum articulum juxta formam infrascriptam, que est talis: 
Nemini deinceps . . . occupati fuerint. 

Quantum autem attinet ad vigesimum quintum articulum ad intertenendos quatuor chorales, 
respondent sese abunde satisfecisse et adhuc actu satisfacere contentis in eodem, adeo quod 
Rev™° Episcopo ea in re conquerendi nulla superesse potest occasio, cum semper tres aut 
quatuor habuerint chorales in choro, decenter vestitos pro qualitate coUegii. 

Acceptant et vigesimum sextum et septimum articulos juxta formam hic infrascriptam, 
que est talis prout sequitur, videlicet quod hec et singula in dictis statutis et ordinationibus, 
per Rev ™"™ Episcopum tanquam Sedis Apostolice delegatum statuta et ordinata, in quantum 
sint Concilii Tridentini decreta ecclesiam istam ejusque dignitatem decanalem, scholasteriam, 
jurisdictionem aut capitulates actiones quoquomodo concernentia, sub penis in eodem Con-
cilio sacrisque canonibus expressis pro posse debite observare. 

F 

1574 mei. Rekest door de kapittels van Oirschot, St. Oedenrode en Boxtel ingediend 
bij het Tweede Provinciaal Concilie van Mechelen (A. B. H. doss. 'Hilvarenbeek') 

Copia 

Reverendissimis Dom. Presidi aliisque Episcopis Concilii Prov. Mechliensis. 
Eximii Dom. Conciliorum, etiam Provincialium, institutum postulat et permittit, ut qui se 

quacumque in re gravatos sentiunt, aut aliquid iniquum se pati existimant, ad cognitionem 
eorumdem id deferre possint et ab his expectare ejus, quod contra vel praeter jus actum est, 
celerem emendationem. 

Proinde quandoquidem per decreta sacri Concilii Tridentini nusquam abrogata invenitur 
coUegiatarum ecclesiarum ex consuetudine vel indulgentia Sedis Apostolicae ab ordinaria 
jurisdictione exemptio'"; sed pluribus in locis eorumdem decretorum illa sit partim directe, 
partim per rerum consequentias ex praesupposito conservata, ideoque merito decani et 
capitula coUegiatarum ecclesiarum respective S. Petri Oerschotensis, B. Odae Rodensis, 
S. Petri Boxtellensis, olim Leodiensis, nunc vero Buscoducensis diocesis, notorie tam bene-
fico secundariarum ecclesiarum diocesis Leodiensis, quam ex specialibus indultis apostolicis 
in hujusmodi exemptionis usu et possessione relinqui et conservari debeant et minime ordina-
riae jurisdictioni vel per accumulationem vel per preventionem, aut ex alia causa subjici, seu 
ipsa vel eorum supposita in jus ex quacumque causa trahi debeant. Nihilominus tamen 
Reverendissimae Amplitudines Vestrae in superiore vestro Conciho Provinciali, anno mille-
simo quingentesimo septuagesimo habito, titulo 'De correctione clericorum', cap. primo 
et secundo, decemistis, quod capitula cathedralium aut aliarum ecclesiarum, tam quoad 
canonicos aut in dignitate existentes, quam quoad capellanos, vicarios et alios ecclesiarum 
habituatos, retinerent jurisdictionem et cognitionem, tam in criminalibus quam in civilibus, 
per preventionem, quam cujusque vestrarum diocesium episcopus antevertere seu prevenire 
posset et antevertendo seu preveniendo solus sine deputatis capitulorum exercere posset. 
Quod sane decretum a praetacto Concilio Trid. longius recedit et dictae notoriae exemptionis 
potestatem supra modum debiütat et diminuit. 

Rursum predicti exponentes in aestimatione seu censu bonorum, quae per Rev. D. episco
pum Buscoducensem suum diocesanum seu ab eo deputatos facta est pro erectione et susten-
tatione seminarii, sentiunt se supra modum gravatos, tum quoniam illa exorbitans et quantitati 
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seu valori bonorum, quae possident, minime correspondens et longe major sit quam aliorum, 
qui longe plura bona possident et sic peraequationis ratio ea in parte minime saltern quoad 
ipsos servata sit, cum alioqui iidem praefati exponentes merito existiment se ad necessitatem 
subventionemque hujusmodi seminarii minime obligatos esse, cum eorum beneficia et bona 
sint sub jure et protectione juris patronatus laïcae Regiae Catholicae Majestatis et sic commu-
nibus aliorum oneribus minime subjecta sine speciali consensu et auctoritate ejusdem sive 
Regiae Catholicae Majestatis. Et ut essent subjecta, dictaeque inaequalitatis et gravaminis 
quaerela sublata ac emendata esset, non patitur tamen presentis temporis calamitas, ab 
ipsis praefatis decanis et capitulis hujusmodi oneris exactionem fieri, ita attritis eorum per 
impressionem hostilem et militarem lasciviam ac rapinam reditibus ac fructibus ut praeter 
CAilium, quod plerique eorum patiuntur, non habeant quo se commode sustentare valeant 
et nihilominus tamen per dicti Rev. Episcopi collectores rigide ab eis exigitur dictum seminarii 
subsidium. 

Tertium quod dictos oratores gravat est, quod cum ex usu interdum adversus alios, or-
dinariae jurisdictioni dicti Rev. Dom. episcopi Buscoducensis subjectos, dictis exponentibus 
necessarium sit in casu gravaminis ac seu alias ad superius tribunal III. ac Rev. Dom. archie-
piscopi Mechliniensis confugere, idemque saepe facient ipsorum adversarii, fit ut id facere 
cogantur apud Officialem ejusdem Archiepiscopi Mechliniae residentem, quo per notoria 
privilegia Ducatus Brabantiae ipsi tanquam ejusdem ducatus incolae nee trahi, nee alios similes 
incolas trahere possunt; unde consequitur quod ex defectu territorii, occurrentibus hujusmodi 
casibus, juris remedio destituantur. 

Quibus attentis, Reverendissimi Domini, praefati exponentes et oratores obnixe orant 
Rev. Amplitudines Vestras imprimis, ut ipsis efficaci juris et benignitatis vestrae remedio 
assistentes, dignentur ex juris et aequitatis ratione decernere et declarare, per praetactum 
decretum de preventione praejudicatum non esse, nee Vestras Amplitudines praejudicare 
veile aut voluisse notoriis et indubitatis privilegiis dictorum decanorum et capitulorum, necnon 
omnium et singulorum suppositorum eorumdem, sed ipsos tam in criminalibus quam civilibus 
causis et actionibus ex ordinaria vestra jurisdictione coram Vobis aut Vestris Oflicialibus 
in jus trahi aut evocari non posse, salvis manentibus causis et actionibus, in quibus per decreta 
Sacri Oecumenici Conc. Trid. vobis et cuilibet vestrum tanquam delegatis Sedis Apostolicae 
adversus exemptos, tam visitando et inquirendo quam judicando, secundum tenorem et 
formam decretorum dicti Oecumenici Concilii data est potestas. Deinde ut conditione et 
qualitate dictorum exponentium praetactique juris patronatus laïcalis attenta, dignentur 
ipsos a contributione ad dictum seminarium immunes relinquere et conservare, aut saltern 
sine prejudicio hujusmodi juris suis loco et tempore congruis proponendo ad peraequationis 
rationem admittere et admittentes gravatos per praetactam exorbitantem aestimationem seu 
taxationem pro modo et qualitate suorum bonorum et redituum relevare et in omnem even-
tum praetacta calamitate attenta in presenti saltern a contributionis hujusmodi necessitate 
liberare, qui seipsos exhibendi necessitati - unde tamen omnis ordinata charitas incipit - vix 
sufficere possunt. 

Et denique ut eaedem Vestrae Amplitudines dignentur decernere et declarare appellationes 
ad superiorem caeteraque de jure praemissa refugia interponendas et faciendas esse casu et 
necessitate occurrente ad praefatum dicti III. ac Rev. Archiepiscopi Mechliniensem Metro-
politanum Officialem Lovanii in Brabantia residentem, liberando eosdem exponentes et sua 
supposita a necessitate confugiendi in premissis ad Officialem Mechliniae residentem, eum-
dem Officialem ad hoc authorizando. 

Quae omnia praedicti exponentes et oratores humiliter et obnixe petunt, salvis manentibus 
sibi de jure vel ex singulari cujuscunque concessione competentibus privilegiis et indultis et 
sine prejudicio eorumdem, Vestrarum Amplitudinum officium et benignitatem in et super 
praemissis omnibus et singulis implorando. 

Subsignatum: Rumoldus Posthouderius, tutor. 
Gualterus vander Eist. 

De secretarissen van het concilie, mr. Gerardus Petri de Steensel, kanunnik van het 
kathedraal kapittel van Yperen, en Petrus Willems, priester, apostilleerden op het 
eerste bezwaar: 

143 



Super hoc articulo Reverendissimi Dom. concluserunt respondendo et declarando, quod 
decreverint cum omni diligentia, quantocitius fieri poterit, soUicitare Romae a Sua Sanctitate 
aut ab aliis authoritatem et commissionem habentibus interpretationem et declarationem super 
diflficultatibus et constitutionibus occurrentibus super (Conc. Trid) cap. 6, sess. 25 gratumque 
fore Paternitatibus suis, si ipsi simul idem per suos sollicitatores impetrare studeant. Interea 
autem et donec predicta responsie et declaratie obtineantur, volunt et ordinant ex causis, 
primo et secundo capitibus 'De correctione clericorum' expressis, statuta et ordinata predictis 
capitulis de correctione clericorum et jurisdictione districte et inviolabiliter observari sine 
tamen prejudicio privilegiorum supplicantium, si quae privilegia reperiantur habere. Actum 
XVII Mali XV c LXXIIII 

Petrus Willems, Prov. Conc. notarius 
G. P. Steenssel, notarius * 

Apostil op het tweede bezwaar: 

Poterunt supplicantes exponere gravamina sua, hie mentionata, coram Episcopo (Buscod.) 
et deputatis capituli et cleri. Actum XVII Maü XV c LXXIIII. 

Petrus Willems, Prov. Conc. notarius 
G. P. Steenssel, notarius. 

Apostil op het derde bezwaar: 

Communicetur hic articulus et petitio correspondens vicario generali 111. et Rev Archiepiscopi 
Mechl. Actum XXVII Maü XVc LXXIIII. 

Petrus Willems, Prov. Conc. notarius 
G. P. Steenssel, notarius. 

XI 

KAPITTELVISITATIES TE ST. OEDENRODE DOOR DE BOSSCHE BISSCHOPPEN 

A 

Bisschop Gijsbertus Masius visiteert het kapittel op 29 september 1608 (origineel verslag) 

Reverendissimus Dominus die 29 sept. 1608 proposuit venerabilibus Dom. vicedecano et 
capitulo ecclesiae coUegiatae divae Odae in Rhoda cupere visitare dictum capitulum et eccle-
siam juxta Concilium Tridentinum et se petere communicationem seu exhibitionem munimen-
torum capitularium, quae ad hanc visitationem servire poterunt. Responderunt dicti Dom. 
de capitulo, se simpliciter acceptare Concilium Tridentinum et quaecunque ibi statuta et 
decreta sunt, necnon sese admittere Rev. Dom. visitatorem juxta Conc. Trid., se quoque 
paratos esse exhibere munimenta capitularia, quae habent. 

Exhibuerunt visitationem Rev. Dom. Sonnii cum quodam advisamento jurisconsultorum 
desuper dato. 

DOM. JOANNES HANSKENS, vlcedecanus et scholasticus Rodanus, interrogatus de oflficio et 
cultu divino, dicit quod satis reverenter et devote persolvatur et quod omnes canonici coguntur 
personaliter Matutinis, Summo Sacro, siqui sese absint et in Matutinis non comparant ante 
jam lectionem et in Summo Sacro ante epistolam, perdunt duas blancas singulis vicibus; 
qui vero non comparent in Vesperis ante principium quarti psalmi, perdunt unum stuferum, 
quas fautas annotat custos, qui simul est hebdommadarius sub juramento. 

Interrogatus de juribus receptionum, dicit ascendere ad 35 aut 36 florenos, ex quibus singuli 

* Deze en ook de twee volgende apostillen zijn copieën, maar werden door beide secretarissen 
eigenhandig ondertekend. 
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canonici residentes habent 28 stuferos; residuum est pro ministris et fabrica et ornamentis 
ecclesiae. 

Interrogatus de pi is fundationibus, dicit celebrari Missas partim hic, partim Silvaeducis, 
non tamen omnes. Cuperet bene, fructus neglectarum Missarum applicari ad reparationem 
ecclesiae et altarium. 

Dicit unum esse hospitale mulierum, quod regit Theodorus van Santfoort ex commissione 
domicelli van Ammelrode, cujus administrationem necdum vidit emendatam. 

Item dicit duas esse S. Spiritus mensas, unam in collegiata, altera in parochiali ecclesia, quas 
putat bene administrari et in collegiata ecclesia fieri computum, nisi quod modemus receptor 
nondum fecit computum, neque etiam ad faciendum urgetur, quia bene administrat. Non 
credit fieri computum mensae S. Spiritus in parochiali ecclesia. Dicit etiam quotannis fieri 
computum in collegiata ecclesia fabricae; in parochiali autem ecclesia non putat fieri. 

Dicit pastorem in Wintelree, Dom. Thomam Bruegellensem,habere beneficium in collegiata 
ecclesia, requirens personalem residentiam et frequentationem Horarum. Item Dom. Gerardum 
(Dobbeleyns), pastorem in Liemde, habere canonicatum et beneficium in dicta ecclesia col
legiata. 

DOM. GEORGIUS GROENENDONCQ, S. Th. Bacc. Form., de officio divino interrogatus, dicit 
fieri mediocriter, imo potius male quam bene. Dicit canonicos in Matutinis novem lectionum 
comparere ante 4»™ lectionem, in aliis ante la™. 

Dicit non fieri distributiones, sed breviter statutum esse, ut absentes in Matutinis et Summo 
Sacro perdant unum stuferum et medium, in Vesperis unum stuferum. 

Dicit jura receptionum ad prcbendas applicari ministris, fabricae et ornamentis, nisi quod 
canonici residentes singuli ex eis recipiant 28 stuferos vel circiter. 

Interrogatus de correctione defectuum, dicit aliquando corrigi, sed tantum esse magnum 
defectum in schola, quam numquam visitat. Dicit nihilominus ludimagistrum bene fungi 
officio suo, tam in choro quam in instituenda juventute, quam perducit usque ad Synaxim, 
vel etiam ulterius, si sit capax. 

Dolet etiam odium et inimicitiam inter scholasticum et generum Reverendissimi Dom. 
Cuyckii, nee putat dictum generum tueri iniquum, nee scholasticum ferre ut deponens genero 
loquatur. 

Dicit vicedecanum in agendis temporalibus negotiis capituli bene esse versatum et ilUs sic 
esse intentum, ut negligat spiritualia. 

Interrogatus de actis et munimentis capitularibus, dicit se nescire ubi sint et optare, ut 
melius conserventur, saltem in communi aliqua cista, ubi possit esse canonicis accessus. 

Dicit etiam toto suo tempore non esse factum computum fabricae, nisi quod Dom. Walterus 
piae memoriae duos exhibuerit computus, quos nee ipse deponens, nee scholasticus defunctus 
potuerunt approbare ob causas. Receptionem fabricae sibi nunc praesens scholasticus usur-
pavit sine scitu et interventu deponentis. 

Interrogatus de conventibus capitularibus, dicit celebrari duo capitula generalia, unum 
hiemale, alterum aestivale, alioquin rarius. Celebratur capitulum ante officium, sed ante 
officium non absolvitur; solet celebrari post officium. Vicedecanus non fert quemquam sibi 
in capitulo contradicere et potissime deponentem. 

DOM. THEODORUS SEGERS, J. U. Lic. et canonicus, interrogatus de cultu et officio divino, dicit 
satis distincte persolvi, sed propter paucitatem residentium et populi concursum esse aliquando 
defectum et propter adventum hostium aliquando fuisse omissum Summum Sacrum. 

Dicit etiam non fieri manuales distributiones, cum tantum exstant adhuc plumbeta, quae 
solent distribui; nunc autem ex statuto capituli absentes vel sero venientes ad Matutinas vel 
Summum Sacrum perdere sesquiassem. 

Dicit jura receptionum ad prebendas circiter ascendere ad 36 florenos, ex quibus singuli 
canonici residentes habent 28 stuferos; residuum applicatur ministris et fabricae. 

Interrogatus de piis fundationibus, dicit eis non satisfieri propter raritatem sacerdotum, et 
quod hactenus disposuerunt, ut partim hic et partim Silvaeducis celebrarentur. 

Dicit etiam, quod Dom. Gerardus, pastor in Liemde, gestet vestes coloratas. 
Dicit actus capitulares non tractari sub divinis. 
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DOM. GULIELMUS DE BECA, Rodanus, beneficiatus ad altare S. Martini, episcopi et confessoris, 
in collegiata ecclesia, de officio dicit illud cantari secundum usum Romanum. 

Dicit Missas votivas fieri hie die martis de S. Oda, jovis de Venerabili Sacramento et die 
veneris de S. Cruce; solet cantari Missa de Domina die Sabbathi, quae jam legitur. 

In ecclesia vero parochiali sunt duae fundationes in altari S. Alberti, spectantes ad collatio-
nem Reverendissimi(?), quarum aliquas celebrat cappellanus Pastoris. In altari Mariae sunt 
duae fundationes, quarum unam habet Dom. Gerardus, pastor in Liemde, cui non satisfit 
in loco; alteram habet cognatus Episcopi Ruremundensis et tenetur Dom. Gerardus ratione 
lae fundationis cantare Missam die Sabbathi de Domina et in omnibus festis Mariae. 

Est quoque beneficium ad altare D. Barbarae, cujus rector est Dom. Thomas, cui incumbit 
legere Missam die veneris de S. Cruce, quae etiam non disponitur in loco. 

Est itidem ibi beneficium ad altare S. Georgii ante chorum Gertrudis, obligatum omnibus 
dominicis et festivis una Missa pro populo, quae non fit, cujus rector est Adamus Wilhelmi, 
quia est lictor cerevisiae. 

Ad altaria S. Anthonii et S. Catharinae sunt quaedam officia, quae disponi debent a con-
fratemitatibus; an ilia prestentur ignorat, nisi quod ipse celebravit Missam de S. Catharina 
in eodem altari per sex septimanas. 

DOM. GERARUS DOBBELEYNS, S. Th. Bacc. canonicus sed absens propter residentiam in 
pastoratu Liemdensi, interrogatus de officio divino, dicit satis devote persolvi. 

Dicit quod non fiant distributiones manuales, nee quod canonici curent putat. 
Dicit etiam se solvisse jura receptionum, sed nescire quantum. 
Interrogatus an non sint qui habent incompatibilia beneficia, dicit cum canonicatu suo 

habere alterum beneficium sub eodem tecto, quod cupit retinere, quia habet pauperes amices 
alendos et etiam quia ab Illustr. Dom. Nuntio habet dispensationem, ab Ordinario non appro-
batam. 

Interrogatus an non fiant computus a magistris fabricae, dicit quod non faciant computus, 
quod etiam magistri fabricae a Pastore non constituantur; qui a Pastore moniti ut facerent, 
dixerunt se exspectaturos adventum Reverendissimi Domini. 

Dicit se resignasse beneficium B. Mariae Virg. in ecclesia parochiali de Eerschot suo cognato. 
Dicit se nescire, utrum cognatus faciat officium sui beneficii in ista parochia. 

Dicit se habere beneficium in ecclesia cathedral! in altari Cosmae et Damiani et unam 
Missam commisisse Dom. mag. Cornelio Mercx, magistro cantus; reliquas Missas non fieri 
propter malam solutionem reddituum. 

Dicit se praebendam suam in Turnouth demisisse pastori in Best cum consensu Episcop 
Antverpiensis, tanquam ordinarii coUatoris. 

Masius schrijft aan het Kapittel nieuwe statuten voor, 25 juni 1609 (origineel) 

Quandoquidem passim in sacrosancto Concilio Tridentino episcopis mandatur et serio 
injungitur visitationis munus, ut illi ea ratione in sua quisque diocesi quecumque ad Dei 
cultum illiusque ornatum et cohonestationem spectant, diligenter curent et si qui circa eum 
abusus irrepserunt, oportunis remediis tollant ac in clericorum vitam, mores et actiones 
sedulo inquirant et quidquid reformatione seu correctione in eis dignum reperiatur talibus 
statutis et legibus emendent, ut sacerdotii dignitas penitus conculcata resurgat et horenda Dei 
ira juste contra nos ob scelera nostra concitata placetur, - idcirco nos, Gisbertus Masius, Dei 
et Apostolice Sedis gratia episcopus Buscoducensis, in ea parte officio nostro deesse nee 
potuimus nee voluimus prescribendaque duximus infrascripta reformationis capita Capitulo 
jnsignis collegiate D. Ode Rodensis ecclesie. 

1 ° In primis autem Divinum Officium fiat statis horis tractim, integre, distincte, devote ac 
reverenter per eos ad quos proprie pertinet, observato tamen dierum solemnium a feriali-
bus et minus solemnibus discrimine. 

2° Decanus autem seu vicedecanus et canonici residentes nullas percipiant distributiones, 
nisi statis horis in choro intersint, in Matutinis vicelicet. Prima, Tertia, Sexta et Nona 
ac Vesperis et Completorio ante „Gloria Patri" primi psalmi cujusque Officii seu Here 

146 



et in Vigiliis defunctorum* ante „Requiem eternam" primi psalmi. In Missis vero tam 
de tempore quam de Sanctis ac pro defunctis ante primam collectam et in iis usque ad 
ultimam orationem permanserint, sub pena perdende distributionis cujusque Hore vel 
Officii, nisi excusentur ex causis expressis in C(ap) „Consuetudinem" de clericis non resi-
dentibus in sexto. Qui autem aliter comparuerint, quavis coUusione ac remissione 
exclusa, distributionibus careant, prout Prima et Tertia Synodus Provincialis, Mechlinie 
celebrata et a Sede Apostolica confirmata, tit. „De Officio Divino" disertis verbis mandat. 

3 ° Distribuatur autem per fidelem et legalem virum, qui juret seu promittat juxta dispositionem 
Concilii Provincialis Mechliniensis a Sede Apostolica approbati, in fine Matutinarum 
plumbetum valens stuferum cum dimidio, prout alias Capitulum faciendum esse decrevit, 
et in fine Summa Misse sicut et in fine Vesperarum plumbetum unius stuferi, pro singulis 
vero parvis Horis, videlicet Prima, Tertia, Sexta et Nona et Completorio plumbetum 
unius quadrantis seu oorthini**; dictaque plumbeta, si confecta nondum sint, primo 
quoque tempore conficiantur. 

4° Item cum decime in Brogel solis competant residentibus et interessentibus Divinis, 
sicut et denarii censuales aliaque nonnuUa, cavendum ne dicte decime et alia predicta 
applicentur absentibus vel non interessentibus Divinis. 

5° Item statuimus et ordinamus ex Concilio Tridentino Sess. 24 Cap. 14, ne Capitulum dein-
ceps ex receptione exigat vel recipiat quod non ad fabricam vel ministros aliosque pies 
usus convertatur, abolitis et prohibitis omnibus iis que canonici inter sese - non absque 
simoniace labis et sordide avaritie suspitione - dividere consuerunt. 

6° Mandamus quoque, ut decanus seu vicedecanus et capitulum diligenter curent Missas, 
capitulo et beneficiis incumbentes, juxta fundationem adimpleri ac etiam anniversaria 
ut fundata sunt; et in eum finem registrum Missarum fundatarum et anniversariorum 
conficiant deputentque unum vel plures, qui circa hoc sedulo advigilent et defectus, 
in omissione Missarum et anniversariorum occurrentes, dictis dominis denuntient. 

7° Observetur etiam pro decore domus Dei et frequentatione cultus divini mandatum post-
reme Synodi Provincialis Mechliniensis tit. „De Officio Divino" cap. II, ut conventus 
capitulares non fiant sub Officio divino, nisi ob res urgentes et repentinas non patientes 
moram, sed vel celebrentur dicti conventus capitulares ante officium Prime vel post 
finem None. 

8° Quandoquidem canonici omnes unius corporis membra sunt ejusdemque collegü et 
juramenti, equum est ut mutuam dilectionem ad invicem habeant; quare non licebit 
nee in capitulo nee extra illud aversionem seu contemptum ostendere. Hoc quoque 
accurate observabitur, ut quisque ordine eo, quo ad canonicatum receptus est, in capitulo 
deliberet. Qui vero secus fecerit arbitrarie corrigatur. 

9° Item canonici omnes beneficiati et clerici capitulo suppositi clericaliter incedant, nee 
quisquam canonicorum seu beneficiatorum ad Divinum Officium comparere audeat 
nisi tunica talari, superpellicio, almusio et bireto quadrato, ad formam crucis confecto, 
indutus sit, sub pena perditionis distributionum illius Hore, in qua aliter comparuerit, 
necnon et alias arbitraria per capitulum infligenda, si monitus non acquiescat. 

10° NuUi quoque canonicorum seu beneficiatorum, etiamsi simplici dumtaxat tonsura sint 
insigniti, fructus suorum canonicatuum seu beneficiorum faciant suos, nisi Horas cano-
nicas quotidie recitaverint. Tenentur enim, si eas neglexerint, preter reatum peccati 
mortalis, ad restitutionem fructuum perceptorum, saltem pro rata omissionis juxta 
Bullam PU Quinti desuper emanatam 12 Kalendas Octobris 1572, que incipit ,,Proximo 
Lateranensi Concilio." 

11 ° Dum autem in choro cantatur „Domine labia mea aperies," „Deus in adjutorium meum 
intende," psalmus „Venite exultemus Domino" etc, hymnus „Te Deum" ,,Benedictus," 
„Magnificat" et ,,Nunc dimittis," „Gloria in excelsis Deo" et Evangelium canonici 
omnes et beneficiati divinis interessentes cum reverentia et attentione stabunt erecti 
juxta Ceremoniale ecclesie cathedralis Buscoducensis. 

12° Quamvis autem habitus non faciat monachum, debent tamen clerici vestes gestare 
ordini suo congruentes, ut per decentiam habitus extrinseci honestatem intrinsecam 
ostendant. Quare precipimus canonicis et beneflciatis omnibus ut meminerint sic humiles 

* Vigiliae: de Metten van het Doden-officie. ** Een oortje (54 stuiver). 
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Christi servos esse et non prophanos milites; et ob hoc eis prohibemus gestare arma, enses 
pugiones, bombardas, vestes coloratas clericis prohibitas aliaque indumenta in Concilio 
Mechliniensi tit. 18 „De vita et honestate clericorum" Cap. 4 interdicta. Qui secus fece-
rint, juxta prescriptum ejusdem Concilii graviter puniantur. 

13° Ceterum quia vigor ubi rigor, ideo ante omnia tollenda per correctiones aliaque juris 
remedia emendanda delicta, que in populo Dei pariunt scandalum, utpote carnis vitia 
rixe, ebrietates, alee lusus aliaque hujusmodi, que absque dissimulatione et conniventia 
punienda sunt. Mandamusque ob id decano aut vicedecano et capitulo, ut juxta prescrip
tum Concilii Tridentini in initio cujuslibet anni duos ex capitulo eligant, de quorum 
consilio et assensu Episcopus extra visitationem cognoscat, observatis tamen in eodem 
Concilio Tridentino ordinatis et statutis. Qui vero non sunt de capitulo, nee in hac ecclesia 
obtinent dignitates, ii omnes in causis ecclesiasticis Episcopo immediate subjiciantur. 

14° Decanus seu vicedecanus singulis mensibus unum celebrabit capitulum, quod pridie 
ante solis occasum percapituli virgarium convocari curabit pro conservanda disciplina 
ecclesiastica et tollendis abusibus, si quos in moribus vel cultu divino irrepere contingat, 
necnon pro temporalium bonorum conservatione, ut ea que reformanda videbuntur 
reformentur et emendanda emendentur. Comparentes vero canonici in dicto capitulo 
et ibidem usque ad finem permanentes singuli habebunt distributionem medii stuferi. 

15° Item rationes fabrice et mense pauperum ac etiam bonorum ex anniversariis, capitulo 
legatorum et aliunde eidem competentium, a receptoribus per capitulum constitutis et 
adhuc constituendis juxta instructionem et procuratorium eisdem datum et dandum, 
singulis annis, die certo ab eodem capitulo prefigendo, reddantur pro prima vice et 
deinceps singulis decenniis plenam specificationem quantitatis limitum et conterminorum 
pratorum et terrarum, necnon expressam designationem tam fundorum quam edium, 
super quibus redditus vel census hypothecati sunt hypothecis, adjacentium et contermi
norum, prout in ultimo Concilio Mechliniensi tit. 22 „De elocatione et conservatione 
bonorum ecclesiasticorum" latiuscap. Scontinetur. 

16° Postremo quia frustra statuta et leges ordinantur, nisi observentur et debite executioni 
demandcntur, hinc est quod serio monemus et requirimus eadem authoritate, qua in 
hisce statutis ordinandis usi sumus, venerabiles dominos decanum seu vicedecanum et 
capitulum, ut omnia et singula hie et in Concilio Tridentino, necnon in Concilio Provin
cial! Mechliniensi statuta observent et quantum ad eos pertinet observari procurent. Et 
ne quis horum statutorum ignorantiam pretendere possit, statuimus ut hec reformationis 
capita cum aliis capituli statutis - conformandis tamen ipsi Concilio Tridentino et Concilio 
Provinciali Mechliniensi, a Sede Apostolica confirmato - in general! capitulo estivali 
quotannis legantur. 
Ita statuimus et ordinamus. Ghisb. Masius, Episc. Buscod. 

Prenarata reformationis capita de mandato et in presentia Reverendissimi Domini coram 
venerabilibus dominis vicedecano et capitulo ecclesie collegiate dive Ode Rodensis, in loco 
capitulari capitulariter congregatis et specialiter ad hoc convocatis, lecta sunt et publicata 
atque ita ad venerandi domini vicedecani manus tradita per me, Laurentium Matthie, a 
prenominato Reverendissimo Domino ad hunc actum specialiter requisitum, anno a Nativitate 
D ° ' millesimo sexcentesimo nono, mensis*. 

Insuper per organum oris mei Reverendissimus Dominus dictos dominos vicedecanum et 
capitulum rogavit, quatenus declarent se dicta statuta acceptare et veile observare et ab 
omnibus observari facere. 

Laurentius Matthie 

Venerabiles domini vicedecanus et capitulum, audita publicatione, responderunt se simpliciter 
predicta capita seu statuta admittere et acceptare, quatenus Concilio Tridentino et Concilio 
Provinciali Mechliniensi, a Sede Apostolico approbato, sunt conformia. Actum in loco capi
tulari ecclesie Rodensis, capitulo ad hoc specialiter congregate, die 25 Junii 1609. 
De mandato venerabilium dominorum vicedecani et capituli pretacti 

Laurentius Matthie 

* De naam der maand werd niet ingevuld. 
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B 

Visitatie van het Kapittel door Bisschop Nicolaas van Zoes op 20 juli 1615 

REV' ' "^ D U S JOHANNES HANSKENS ab Aerle scholasticus et vicedecanus annorum 60, ab annis 
14 scholasticus residens, interrogatus dicit, lam erectionem capituii non exstare, sed tantum-
modo decanatus et scholasterie. Sunt prebende novem cum decanatu et scholasteria, quarum 
Jam jf, possessione habet D"^ Georgius Groenendonclc senior et residens; 2»™ D"^ Theodo-
ricus Zegers residens; 3»™ D"^ deponens; 4am D"^ Petrus Wouters, absens Diestenii residens; 
5am Qus Melchior Moretus Antverpie residens; ó^m D"^ Gerardus Reijneri (Dobbeleyns) 
pastor in Lyembde; 7*™ D"^ Johannes Hermanni, decanus Buscoducensis; 8*™ Aegidius 
Astenet, studiosus Lovanii. Decanus vero est Rev™"^ D"^ Ruremundensis (J. a Castro). 
Dicit omnes absentes recipere integros fructus prebende sue, sed relinquere duodecim 
modios ad onera chori, sive sint in loco privilegiato sine non sint, cum tamen ex 
ordinatione Ducis Brabantie deberent absentes relinquere viginti modios, sic enim videtur 
sonare ipsius ordinatio de anno 1248, que inter cetera sic habet: „decanus et scholasticus 
ceterique . . . percipiant annuatim"*. Que verba D"^ deponens intelligit, ut singuli cano-
nici absentes suis expensis vicarium constituere teneantur ad dispositionem tamen 
canonicorum residentium, licet usus receperit, quod absentes duodecim modios tantum persol-
vant. Neque videtur esse remedium augendi numerum canonicorum residentium, nisi major 
portio absentibus detrahatur et applicetur ad opus Officii Divini - Interrogatus an non habeant 
aliqua statuta recentia, dicit non esse alia preter ea que ordinata sunt a Rev™'^ D'^ Sonnio 
et Masio, que etiam exhibuit, ac ea observari declarat, precipue que a Masio ordinata sunt. 
Dicit decanum habere curam animarum suppositorum capituii, sed propter ejus absentiam 
se, deponentem, ejus vicem supplere, accepta ad hoc potestate a Rev mo j^o Masio, de quo 
tamen scriptum non habet. Esse etiam admissos ad audiendas confessiones D"™ Zegerum 
canonicum, D"m Guilielmum Beca, D"m Arnoldum Nuyen, D"m Johannem Judoci Schindel-
enscm vicarios. Non scit inter vicarios aliquem suspectum de ebrietate aut incontinentia. 
Addit ordinationem D ' Masii de plumbetis distribuendis non fuisse practicatum, sed ejus 
loco constitutum esse signatorem, qui sub juramento annotaret absentes, sed propter in-
firmitatem deponentis et D ' Groenendonck absentias canonicorum non signari, abscntias 
vero vicariorum observari a D ° Zegers et se deponente. Declarat insuper, esse duos bene-
ficiatos residentes, nempe Guilielmum a Beca, rectorem beneflcii St ' Lamberti cum onere 
trium Missarum et visitandi Horas, precipue diebus dominicis et festivis, alterum D"m 
Tilmannum, matricularium pastoris, rectorem beneficii S " Johannis Baptiste cum onere 
medie Misse septimanatim. D"^ pastor vero rector beneficii S " Spiritus sub onere unius 
Misse. 4"™ beneficium, cujus rector D"^ Thomas Johannis a Brueghel sub titulo Divi Nicolai 
et onere trium Missarum, requirit residentiam et visitationem Horarum, absens tamen et 
pastor in Wintelre. 5"m jub titulo B. Marie et Ode, cujus rector D"^ Nicolaus Guilielmi, 
residens vicarius, sub onere duarum Missarum. 6"™ sub titulo Sacramenti et Stephani, cujus 
rector Petrus Jacobi, custos capelle S. Antonii Buscoducensis, sub onere unius Misse. 7"™ 
sub titulo S. Lucie, cujus rector D"^ Jacobus Francisci, pastor Eyndhoviensis, sub onere 
duarum Missarum, tenetur ad residentiam et visitationem Horarum, ut existimat ipse deponens. 
8"m sub titulo S'^Agathe, cujus rector D"^ Gaspar Spierincx in Uden commorans, sub unius 
Misse onere. 9"m sub titulo SS. Marie et Ode, cujus rector D " ' Petrus Santfort, canonicus 
Antverpiensis, sub onere duarum Missarum. Decimum sub titulo S " Georgii, cujus rector 
D"^ Henricus Wytflet, capellanus et matricularius in Bruegel, sub onere 2 Missarum. Unde-
cimum sub titulo S. Barbare, cujus rector D "^ Gerardus ab Eyndhovia, canonicus Boxtellensis, 
sub onere 2 Missarum. Duodecimum sub titulo Marie et Ode, cujus rector Johannes de Dinther, 
famulus decani Buscoducensis, sub onere 2 Missarum Summarum. Dicit insuper conductitios 
chori esse in presenti D " m Guilielmum a Beca, D"m Arnoldum Nuyen, D"m Nicolaum 
Wilhelmi, D " m Johannem Judoci presbyteros et Laurentium Gerardi clericum conjugatum. 
Et quatuor chorales, qui aluntur partim ex fructibus absentium, partim ex bonis fabrice. 
Interrogatus, an Misse beneficiorum absentium et presentium, similiter et anniversaria fide-

* Dit citaat is niet geheel juist, zie blz. 119. 
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liter fiant et ad hoc sint sufficientes sacerdotes, dicit anniversaria omnia in promtis solvi a se, 
deponente, et D ° Zegers, detractis fautis non comparentium; et Missas beneiiciorum absentium 
prescripti similiter solvunt; et sufficientes esse sacerdotes, annumeratis tamen pastore et 
matriculario. Praelecto certo instrumento Rev™' D ' Masii de incorporatione prebende 
hujus ecclesie ad opus collegii Societatis Jesu in civitate Buscoducensi de anno 1613 absque 
alia data mensis et diei, dicit illam incorporationem non debere sortiri eflfectum, nisi predictum 
collegium relinquat ex decimis ejusdem prebende quantum alii canonici singuli absentes ad 
opus Divini Officii et cum ea restrictione recipi posse, salvo tamen jure cujuslibet. 

D"^ THEODORUS ZEGERI, J. U. licentiatus, annorum 40 et canonicus residens ab annis 15, 
se conformat in omnibus a Rev''° D ° vicedecano depositis, salvo tamen quod nesciat an 
beneficium, cujus rector pastor Eyndhoviensis, requirat personalem residentiam. Deinde 
dicit quod beneficium, cujus rector D"^ Gerardus ab Eyndhovia, requirat ex fundatione 3 
Missas, sed ex reductione ad certos annos, qui jam expirabunt hoc anno, celebratas esse 
tantum duas. Dicit praeterea, ex statutis capituli quatuor canonicos seniores teneri ad sacer-
dotium, 2 ad diaconatum et 2 ad subdiaconatum et dictos quatuor sacerdotes teneri ad cele-
brandum septimanas sacerdotum successive, alios vero ad officium diaconatus et subdiaco-
natus; illud tamen hactenus non fuisse observatum, nisi a duobus canonicis residentibus, et 
absentes nihil reliquisse pro officio suo. - Nota quod in juramento canonici habeatur: „Item 
juro quod personaliter in canonicatu et prebenda personaliter residebo, nisi desuper fuerit 
mecum dispensatum" - Interrogatus de schola dicit, esse mediocrem et stipendium ludimagistri 
esse satis tenue. Rogatus an esset aliquod beneficium incorporatum pro Seminario, dicit, 
prout etiam asseruit D"^ scholasticus, beneficium in Bruegel, quod est ad collationem D ' 
decani, incorporatam esse ad usum Seminarii et fructus aliquando recepisse pro Seminario. 
Suggessit quod expediret uniri capellanias et erigi adhuc tres vicariatus cum obligatione ad 
personalem residentiam. Dicit hospitale pauperum foeminarum esse, cujus patronus Johannes 
de Ammerzoye et expedire, ut intelligatur status a receptore hie habitante; et pauperes illas 
mulieres gravari contributionibus. 

D"^ GuiLiELMUS A BECA, beneficiatus sub titulo S*' Martini et onere 3 Missarum. Pro 
onere chori, quod sit vicarius, habet 3 modios et 13'/2 florenos, et similem portionem habet 
D"^ Johannes Judoci. Sunt preterea duo vicarii, unus sacerdos D"^ Arnoldus Nuyen et D"^ 
Nicolaus Wilhelmi, qui singuli habent sex modios et viginti septem florenos. Et preterea unus 
laicus nomine Laurentius Gerardi, qui similiter habet integram portionem. 

D"^ ARNOLDUS NUYEN, beneficiatus sub titulo Divi Nicolai cum onere 3 Missarum et 
vicarius, habet integram portionem ratione chori, videlicet 6 modios et 27 florenos. 

D"s NICOLAUS VAN DER VOORT, beneficiatus sub titulo Barbare cum onere 3 Missarum et 
vicarius, habet integram portionem. 

D' '^ JOHANNES JUDOCI SCHINDELENSIS, vicarius a festo S*' Johannis, habet mediam por
tionem. 

D"^ GEORGIUS A GROENENDONCQ, canonicus senior, ob infirmitatem auditus domo habi-
tationis sue et interrogatus, ob infirmitatem respondere non potuit aut deponere et deprehen-
dimus ilium impotentem esse prae senio et corporis infirniitate. 

p u s TiLMANNUs LUDOLPHI Grocningensis sacerdos, matricularius ecclesie parochialis a 
festo Johannis, 60 annorum, rogatus exhibere testimonium admissionis sue in hac diocesi, 
respondit sese illud non habere in scriptis et nos habita informatione de ipsius vita ei injunxi-
mus, ut intra mensem discederet extra diocesim. 

Evocatus a nobis WILHELMUS JOHANNIS THOME de Brueghel, receptor hospitalis S*' Pauli 
in Roda, exhibuit nobis suam commissionem, qua Rev ™"̂  D"^ Masius dicit, quod eum 
constituat receptorem cum consensu et in presentia Domicelli Johannis de Ammerzoye, veri 
provisoris et patroni dicti hospitalis; acta sunt 15 novembris a° 1613. Dicit etiam quod priores 
receptores, precipue Theodorus Matthie van de Santfoort reddiderit computum sex annorum, 
in quo confitetur sese debere hospitali 85 gl. 15% st. et adhuc restare computus 16 annorum 
plus minus. Etiam dicit provisorem seu patronum Domicellum Johannem de Ammerzoyen 
debere computum sex annorum, uti etiam patrem provisoris, ex cujus parte debere 4 annorum 
computus. 
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c 
Visitatie door Bisschop N. v. Zoes 8-11 sept. 1620 

R E V " S D U S JOHANNES HANSKENS ab Aerle, scholasticus et vicedecanus hujus ecclesie, annos 
natus 65, interrogatus dicit ab ultima visitatione unicum tantum canonicum obiisse, D"™ 
canonicum Groenendoncq pie memorie, cujus prebenda fuit incorporata collegio Societatis 
Jesu Buscoducis, qui earn percipiunt, relictis tamen duodecim modiis pro vicario. Inter bene-
ficiatos abivisse D"™ Tilmannum, matricularium pastoris et rectorem altaris S " Joannis 
Baptiste; item D "™ Arnoldum Nuyen, cujus loco nunc residet D"^ Joannes Judoci Scindelensis. 
Obiit etiam interea D"^ Jacobus Francisci, pastor Eyndoviensis eique successit Aegidius Gis-
berti, nunc habitans in Seminario. Et ex tune absentibus nunc residere D"™ Thomam Joannis, 
rectorem beneficii S'^ Nicolai. Cum autem reperiantur esse multa beneficia simplicia, 12 
numero, ex quibus resident tres ex fundatione quondam D ' decani De Merode, qui eos astrin-
xit ad personalem residentiam et visitationem chori precipue diebus dominicis et festis; 4"^ 
D"^ Gaspar Spierincx. Ex reliquis octo beneficiis optimum pene esse (beneficium), quod obtine-
bat olim D"^ Petrus Santvoort, nunc D"^ van den Broeck, sed esse j'uris patronatus et psrtinere 
coUationem ad capitulum et possessorem curie de Houthem'"' et deberi conferri alicui de san
guine, si sit. 5 "^ residens est D"^ Nicolaus Guilielmi. Ex istis quinque beneficiatis quatuor simul 
sunt vicarii, quibus capitulum etiam assignat Missas absentium et propter infirmitatem D* 
Guilielmi a Beca adjunctus est alius clericus Daniel. De D " Joanne Judoci fuit aliqua mala 
fama, sed est per capitulum correctus; sperat quod fundationibus satisfiat et officio. Dicit 
quod idem D"^ Joannes sit signator absentium et sub juramento illud ministerium* acceptant; 
et applicant singulis diebus pro distributionibus vas frumenti. Dicit jura receptionum integre 
applicari ad fabricam, que paupera est et proinde ei etiam applicantur decime minute, et 
habet duo beneficia incorporata et annum gratie, quando canonicus moritur. Cura autem 
fabrice integre est penes capitulum, exclusis laicis, a quo deputati sunt ad hoc D "^ vicedecanus 
et D"^ Zegers. Distributio autem Missarum absentium est penes capitulum, sed solutio est 
penes capitulum, sed solutio est commissa D° Zegers. Capitulum celebratur generale bis 
annue, alterum Thome, alterum Servatii, et capitula particularia indicuntur, quoties necessitas 
occurrit. Servatur statutum de non ingrediendo chorum sub Divinis, nisi in habitu competenti. 
Dicit quod singulis annis tam presentes quam absentes beneficiati exhibeant registrum fruc-
tuum. Ad confessiones audiendas admissi sunt D"^ vicedecanus, D"'* Zegerus et D"^ Gode-
fridus canonici et D"^ Guilielmus a Beca et D"^ Thomas vicarii. 

D " s THEODORUS ZEGERI J . U . L . annos natus 45, canonicus, judicat expedire, ut uniantur 
ahqua beneficia et sic unita affectentur ad residentiam et assistentiam in choro. Dicit esse 
sufficientes sacerdotes, quibus assignentur Misse absentium. Dicit etiam canonicos in se 
assumpsisse celebrationem Summi Sacri singulis mensibus per unam septimanam et quando 
sunt tantum tres canonici residentes, supplet fabrica. Fabrica tenetur ad procurationem 
Summi Sacri, exceptis festis duplicibus, que tenetur facere D"^ decanus, et duabus Missis 
in septimana, ad quas tenetur rationa beneficii, ad hoc fundati, D"^ Joannes Sceenkens, 
beneficiatus Buscoducensis. Sed cum Decano questio est; ipse enim sustinet, se non teneri 
in aliis festis duplicibus, quam que tenentur juxta usum diocesis Leodiensis. Examinetur ad 
quid teneatur decanus durante sua absentia. Examinetur etiam de pensione constituta D ° Petro 
Santvoort pro resignatione beneficii facta van den Broeck. Examinetur quis teneatur ad stipen
dium ludimagistri. 

D"^ GoDEFRiDus PULSER S . Th. B. F., annos natus 36, dicit scholam egere reformatione; 
reliqua satis bene se habere. 

D"^ GASPER SPIERINCX, beneficiatus tantum, annorum 36, dicit se habere adhuc unum 
beneficium Petri prope Boxtellam. 

D " s THOMAS JOANNIS, annos natus 70, fuit aliquando vicarius, sed nunc habet coadjutorem. 
Petit diminui unam Missam a tribus cum dimidia, ad quas tenetur, propter exiguitatemfructuum. 

D"^ GUILIELMUS A BECA beneficiatus et vicarius simul. 

* Hs. juramentum 
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J) us NicoLAus VAN DER VooRT, natus annos 30 vel circiter, tres habet Missas in septimana 
ratione beneficii. 

D"s JOANNES JUDOCI SCHINDELENSIS, annos natus 36, est beneficiatus sub titulo S" Nicolai, 
tenetur ad tres Missas; dicit se esse punctatorem a festo Joannis ultimo deputatum a Capitulo 
et notare absentes a choro. 
Convocatis die 10 septembris 1620 vicedecano et duobus canonicis, capitulum represen-
tantibus, eisdem exposuimus, augmentum cultus divini desiderare, ut plures ministri in ecclesia 
Dei resideant. Et cum reperiantur esse tria beneficia fundata a quodam decano De Merode cum 
onere interessendi OflRciis Divinis, quod et aliis beneficiis annexum olim fuit, de quibus duo, 
scilicet Andree et Catharine, fabrice incorporata fuerunt, declaravimus dictis vicedecano et 
capitulo nobis videri omnino augeri debere numerum ministrorum ecclesie Dei per unionem be-
neficiorum et augmentum stipendii vicariorum ex contributione canonicorum absentium. Satis 
enim apparet, quod loco 12 modiorum, qui nunc ab absentibus relinquuntur, olim ordinata 
fuisse ab Henrico Duce Brabantie 20 modios. Etiam satis clare videtur olim ordinatum fuisse, ut 
quatuor seniores canonici receptione teneantur ad decantandas Horas canonicas singulis diebus. 

Posset etiam erigi vicaria ex beneficio S" Rumoldi, quod ab antique ad Horarum frequen-
tationem tenetur; item St. Stephani et Trium Regum. 

Videtur etiam defectus esse in distributionibus. Cum enim tempore Sonnii A° D ° ' 1569 
destinati fuerint in singulos dies quatuor stuferi, aucto nunc rerum pretio, distribuendi essent 
sex stuferi et tamen tantum distribuitur unum vas siliginis, neque plumbeta distribuunt, 
prout expresse ordinatum fuit per D"™ Masium pie memorie. 

De schola est querimonia et quod propter senium ludimagister minus sit suflficiens. 
Die ] la facta rursus convocatione capituli, eidem declaravimus, omnino expedire et neces-

sarium esse augere numerum vicariorum, quod declararunt fieri non posse nisi per augmentum 
contributionis canonicorum absentium. Et ut loco 12 modiorum relinquant 20 modios, 
de qua re petierunt a me certiorari Rev "i"™ D"™ Episcopum Ruremundensem, quod facere 
promisi Deo juvante. 

D 

Visitaties van het Kapittel door de Bossche Bisschop Michael Ophoviusop 26okt. 1627* 

SEGERS J. U. L. resedit annis 26, senior: Decanatum et omnes praebendas confert solus Dux 
Brabantie, exclusis Pontifice et Universitatibus; scholastriam (confert) capitulum; ex I* 
erectione capitulum eligebat decanum, ipso Duce hoc jus conferente capitulo. Beneficia sunt 
circiter 10 aut duodecim; incorporata sunt ad reparationem fabrice (beneficia) B. Marie et 
Catharine; resident circiter septeni beneficiati; dicit quod aliqui sint addicti ut frequentent 
tabernas. Cupit renovari facultates vicariorum quorumdam ad audiendas confessiones; judicat 
idoneumD "'"Amoldum et D "™ Joannem - Sepulta est hie B. Hildewardis, pedissequa S' ^ Odae 
virg.**- Perit zenodochium S *' Pauli; cupit id emendari, interposita authoritate Rev i°' D' ; zeno-
dochium est octo feminarum; male cum iis agit quidam miles eques sub D" Aubermontio*^ pa-
tronus zenochii * * *, nomine Amelroy, Silveducis pedes, qui et videtur vendidisse parvum reditum 
zenodochii; Joannes van den Broucke Eyndhovie est de sanguine, qui et idem petit restitui et re-
parari: receptor est Henricus Mertens van Ravenstein, habitans hie Rhodae sub signo „Oloris", 
„in de Swaene"-HicD"^canonicus'' receptor est fabricae et capituli et mensaeS*'Spiritus. 

Rev dus £)us vicedecanus et scholasticus, D"^ HANSKENS: Vicarii sunt quatuor conductitii, 
ita quisque canonicus praesens habet vicarium; canonici sunt octo et scholasticus unus. Patres 
Societatis (in Buscoducis) non exhibuerunt capitulo approbationem Sedis Apostolicae super 
incorporatione prebendae ipsis facta, quod tamen ipsemet Princeps postularet; etiam Patres 
contribuunt annue duodecim modios siliginis ad sustentationem onerum chori, sicut alii 
canonici absentes - An non canonici vel vicarii malae famae? Non - Ecclesia habet circiter • 
octo vel novem beneficia. Canonici, quorum consilio utitur Episcopus extra visitationem in 

* Dit verslag werd door Ophovius zelf geschreven **De woorden pedissequa Sle. Odae virg. 
werden door Ophovius doorgestreept. *•• De woorden eques .. . zenodochii zijn doorgestreept. 
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correctione, sunt D ' Segers et Puls(er). Curam pauperum et mensae S** Spiritus habent D* 
canonici et modo vicedecanus et Segers, ita quod nuUos habent laïcos aedituos et administrato
res. Duo habent beneficia incorporata pro reparatione fabrice et ad idem opus canonici dant 
parvas aliquas decimas, excepto semine raparum. Principales reliquie S '^ Odae sunt Silvae-
ducis in area argentea in monasterio Sororum Ortensium; sub altari magno tomba est sepul
ture Ste Odae. 

D"^ GODEFRIDUS PuLSER, phantasticus: Statuta seu ordinationes capitulofactae nonleguntur. 
Non fiunt particulares distributiones in choro, sed decimae aequaliter distribuuntur; jura 
introductionis distribuuntur inter vicarios, choraulos et fabricam. Quoad annum gratie, uti 
Endhoviae „annus fabricae" cedit in solidum fabricae, exceptis 12 modus pro oneribus chori. 
Ancilla separata a D ° Jacobo, quacum laborabat infamia, super quo facto canonice se jura-
mento purgavit - An non aliqui accedant tabernas? Dicit de quodam capellano*. 

D"^ JACOBUS GERARDI Rhodensis quatuor annis resedit, vix defert tonsuram, hic ideo 
admonitus. 

D"^ ARNOLDUS JOANNTS DE VRISE, hebdomadarius: Ofïitium fit decenter. Fatetur de quo
dam, qui frequenter accedit tabernas, sed saepe admonetur a vicedecano: hic accedens tabernas 
est cognatus D* Pulser - Hic requisitus potest audire confessiones. 

D " " THOMAS JOANNIS THOMAE DE BRUEGEL Rhodensis, resedit - beneficiatus - annorum 76, 
natus 1551: Tabernas frequentat D " s Godefridus magis sex consuetudine quam malitia, ut 
supra; beneficiati sex residentes - Pastor fuit hic in Wintelre; etiam huic requisite data est 
licentia audiendi confessiones**. 

D"8 EGIDIUS VAN LIESHOUT Rhodanus, beneficiatus annis sex - hebdomadarius - fuit 
capellanusin parochiali ecclesia anno uno; est primissarius op den hoeck HoUandt*** diebus 
Dominicis et festis. 

D"^ JOANNES VAN DER HEIJDE Rhodensis, hebdomadarius et vicarius; fatetur hic se fre-
quentasse tabernas, sed modo omittere; cognatus hic est D ' Pulser, de quo supra; fiscus habet 
50 florenos ad urgendos processus hujus. Beneficium S*^ Barbare modo habet magister 
Bernardus Petri, Lovanii studens. 

D " * TiLMANNUs aeger est ob fractionem poUicis. 

DUB NicoLAus VAN DER VOORT, beneficiatus ecclesie parochialis et collegiate, habet exspec-
tativam 1*" praebendae vacature. 

D"^ JOANNES JUDOCI Schendelensis est admissus ad administrandum sacramentalia, (est) 
vicarius et hebdomadarius. 

D"8 JOANNES FABRI Reuselensis, vicarius hujus ecclesie et sacellanus Pastoris; nondum 
habet in scriptis approbationem audiendi confessiones. 

Patronus ecclesie parochialis S. Martinus. 
Communicantes fere duo millia. 
Pastor D "^ Winandus Nicolai. 

E 

Visitatie van het Kapittel door Ophovius 14-17 aug. 1632 

Ophovius kondigde deze visitatie aan bij navolgend schrijven aan het Kapit tel : 

Copia 

Venerabili ac reverendo r>° vicedecano ac scholastico ceterisque venerabilibus D'^ canonicis 
capitularibus ac suppositis ecclesie collegiate S*® Ode Rodensis divinis semper gratiis abun-
dare et vite perfectione florere. 

Cum dignitatis ac officii nostri ratio requirat, ut ea que ad dignitatem ecclesiarum, maxime 

* capellano doorgestreept. ** Hs. etiam huic habita data est licentia audiendi confessiones, 
requisito. *** in het gehucht Olland. 
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collegiatarum, spectant, sedulo promoveamus, nos qui jam ab aliquot annis presentia nostra 
vos non fuimus consolati, ut in calamitoso hoc et dubio tempore operam nostram et presen-
tiam deferamus, statuimus et proposuimus vestrum venerandum ac dignissimum collegium 
ac ecclesiam visitare, idque authoritate delegata a sacrosancto Concilio Tridentino. Quare ut 
omnes, qui de corpore capituli sunt, presentes sint in diem 14 Augusti proxime futurum, pa-
terne monemus ac volumus, ut communi consensu et affectu ea que ecclesie istius et loei 
reformationem ac statum ecclesiasticum ceteraque, que necessitas officii nostri ac status 
capituli requirunt, ordinemus et concludamus pro officii nostri et vestri profectus ac utilitatis 
obligatione, sperantes quod in omnibus zelo vestro et prudentia adjuvabimur, Deum Opt. 
Max. rogantes, ut vos omni benedictione spirituali repleat. Ego interea maneo 
Datum in Geldorp loco nostre residentie, die 3 Augusti 1632 V. V. R. R. D. D. 

Humilis servus et confrater in D ° ° 
fr. M. E. B. 

Het visitatie-verslag: 

Visitatio Capituli S. Odae in Rhoda, incoepta die 14 Augusti a° 1632 

Rgymus Dominus Fr. Michael Ophovius comparuit mane circa horam 9 in capitulo coram 
omnibus Dominis capitularibus residentibus, tam canonicis quam subpositis, et facta exhor-
tatione dimissi sunt capellani et coram venerabilibus D'^ canonicis residentibus discussa est 
caussa venditionis certarum terrarum spectantium ad scholasteriam dicti capituli, qui unani-
miter declararunt, praefatam venditionem esse in notabilem utilitatem dictae scholasteriae, 
prout patet per libellum subplicein omnium residentium D ° r " ° ' canonicorum signatura 
firmatum, quem etiam supradictus Rev'""^ tamquam Sedis Apostolicae delegatus in hac 
eadem visitatione adprobavit. 

Venerabilis D"^ JOANNES AB AERLEN, scholasticus ac vicedecanus *', dicit quod cantetur 
Sacrum et similiter Vesperae coUegialiter, sed procurabit cum collegis suis, ut aliqua commoda 
domus seu horreum stabiliter ad Officium Divinum peragendum conducatur. 

D"^ GoDEFRiDUS JoANNis capellanus, propter varios excessus factos in potu, coUegialiter 
monitus est et punitus per suspensionem ab officiis suis, quibus denuo per intercessionem D ' 
canonici Segers restitutus est. 

Venerabilis D"^ THEODORUS SEGERS suggerit requirendum esse D""" schultetum, ut ipse 
manum adhibeat ad procurandum aliquem locum commodum ad Divinum Officium coUe
gialiter peragendum. Resedit 30 annis et deponit, nimiquam aliquam ab eo tempore fuisse 
notabilem litem in praefato capitulo. 

D"^ JACOBUS GERARDI canonicus monendus, ne ita se curis et saecularibus negotiis ac 
vilibus exercitiis immisceat. 

Venerabilis D"^ GODEFRIDUS DE PULSER etiam deposuit, monendum esse supranominatum 
Jacobum Gerardi de praedictis vilibus exercitiis, quibus se immiscet, et etiam ut magis compa-
reat ad Officia Divina. 

Venerabilis D"^ JACOBUS GERARDI monitus fuit a Rev™° D ° de iis, quae jam antea ejus 
collegae contra eum deposuerant, et promisit se omnia facturum in posterum congruenter 
statui suo ecclesiastico. 

Audiatur Pastor in Bruegel super beneficio S. Barbarae, quod possidet D"^ Jacobus Gerardi, 
in Bruegel et simul inquiratur de beneficio S. Catharinae ibidem, quod habet D"^ Vossius. 
Quodsi Pastor in Bruegel velit refundere expensas factas in lite super beneficio S. Barbarae, 
dicit se paratum resignare; valet 3 modios in specie solvendos, sed rustici nolunt solvere nisi 
3 florenos pro quolibet medio. 

Hos sequentes capellanos examinavit Rev°^"^ D"^ post prandium eadem die: 

j)us NicoLAUS VAN DER VooRT etiam deposuit, D"™ Jacobum Gerardi nimis viliter se 
exercere in officiis agricolarum. 

£)us AEGIDIUS DE LISHOUT deposuit, D"™ Arnoldum de Vriesse fuisse prohibitum a Pastore 
loci, ne inmisceat se exorcisandis animalibus, et similiter D"™ Godefridum. 
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D"5 JOANNES JUDOCI Schendelius deposuit libellum subplicem in manus Rev™' D ' super 
reductione Missarum beneficii 3 Regum et Mariae Magdalenae in Buscoducis. Idem petiit, 
an bona conscientia possit audire confessiones extraneorum, maxime cum tantum sit ad-
missus a Rev™° D° Soesio quoad casus reservatos ad beneplacitum Pastoris. Inquiratur a 
Pastore, an sit idoneus. 

D™ ARNOLDUS JOANNIS DE VRIESE interrogatus, qua authoritate exorcisaret animalia, 
respondit se id facere ex commissione Rev""' D ' Soesii, procurante id D" Joanne Gijsels, tune 
pastore in Vechel. Utebatur - inquiebat - exorcismis Ritualis Leodiensis, at nullis illicitis 
mediis. In domo Segers cantatur quotidie Summum Sacrum, sed numquam Matutinum aut 
Vesperae. 

D"^ GODEFRIDUS JOANNIS VAN DER HEIJDEN serio monitus fuit a Rev™° D°super excessi-
bus frequenter factis in potu vini adusti et impietate erga matrem propriam, cum ebrius or-
dinarie maledicit etc. Monitus fuit cum interminatione privationis beneficii sui, si frequentet 
ulterius tabernas, et ab omni Officio Divino suspendendus. 

D"^ BERNANDUS SANDERS, cum tantum a festo S. Joannis hic resederit, nihil peculiare 
deposuit. 

Onder het verslag schreef Ophovius eigenhandig: 

In conclusione visitationis 17 augusti comparui in capitulo, audito tarnen prius D° Pastore, 
ad cujus petitionem tradidi D" pretori (Marco de Genven) quendam adulterum scandalosum 
Joannem Willemse, qui saepius monitus erat et relapsus. 

Suspendi quoque ab exorcismis et audientia confessionum saecularium D""" Joannem 
Arnoldum de Vriese propter senium et simplicitatem. 

Commisi rursus D" vicedecano, ut moneret serio D"™ Godefridum Joannis de potationibus 
et excessibus aliis, alias quod perpetuo suspenderet. 

Vijf dagen daarna richtte kanunnik Zeghers aan Ophovius te Geidrop navolgend 
verzoek om Arnoldus de Vriese van vermelde suspensie te ontslaan. 

Rev.me jn Christo Pater 

Intellexi R. P. V. feria quarta precedentis septimanii, cum visitationem suam in capitulo 
nostro institutam absolveret, cuidam vicario nostro, nomine Arnoldo de Vriese, non solum 
inhibuisse exorcisandi, sed et confessiones exaudiendi et absolvendi potestatem, cum tarnen 
in hac re minimum quidem unquam omnium judicio peccaverit, sed summa totius communi-
tatis, quinimo et capituli nostri utilitate et laude studiosissime sese exercuerit. In hac enim 
palestra non rudis hic tyro est, sed veteranus miles, qui suscepta in humeros pastorali cura, 
Christo fideliter admodum aliquot seculis servivit. Certe si meum judicium exposcat R. P. V., 
dico illum esse virum probum, timoratum, in Sacra Scriptura exercitatum et audiendis con-
fessionibus satis superque idoneum. Municipium hoc nostrum ingens est et communitas 
numerosa admodum, cui unus aut alter sacerdos suflScere nequaquam potest. In capitulo vero 
nostro unus dumtaxat beneficiatorum nunc restat, qui absolvendi facultate polleat; hic si 
absens est, si infirmitate detineatur, si propriis negotiis distineatur, quis erit qui aliorum spiri-
tuali infirmitati mederi poterit? precipue sacerdotum, quibus celebrandi quotidie officium 
incumbit. Hisce considerationibus motus, R. P. V. quam obnixe capituli nostri nomine rogo, 
ut eidem D ° Amoldo de Vriese facultatem absolvendi - precipue capituli nostri subditos - semel 
eidem concessam renovare atque in Dei nomine prorogare velit atque dignetur. Quod fa-
ciendo et multorum necessitatibus pie succurret et virum optimum et innocentem ab approbrio 
liberabit. Deus Opt. Max. sanitatis omnis author atque largitor, R. P. V. ecclesie sue quam 
diutissime conservare dignetur sanam et incolumem, cui me quam humillime commendo. 
Raptim Roda S'e Ode, hac 22 Augusti 1632 

R. P. V. quam humillimus servus 
Theodorus Zeghers. 
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Onder deze originele brief schreef Ophovius eigenhandig: 

Concessi, modo D"^ decanus judicet illum dignum, et revocavi suspensionem. 
23 aug. 1632 

I 
I 

I 
l 
I 

i 
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NOTEN 

1. Wij achten ons niet bevoegd de vraag te beantwoorden, wat voor een graafschap het was, 
of hoe en wanneer het ontstond, of hoelang het in stand bleef, maar aan het bestaan van 
een graafschap Rode valt o.i. niet te twijfelen. Dit blijkt o.a. uit het leenboek van Hertog 
Jan III van Brabant (1315- 1355),waarin voorkomt; 'Henricus d'Achele XX libras annu-
atim vel circiter ad quandam curtim in comitatu Sancte Ode Rodensi'; zie MOMMERS I 6, 
die daar verder op gezag van Mr. W. C. Ackersdijk nog schrijft, dat de graaf van Rode 
rechtsprak op de drie jaarsgedingen (tria placita), waarop alle zaken over het gehele 
graafschap berecht werden, en dat het enig overblijfsel van dit graafschap in de ons be
kende tijden zou zijn de leen- en laatbank van Rode, wier rechtsmacht zich uitstrekte 
over 14 omliggende dorpen. In de inleiding op genoemd boek van mr. Mommers noemde 
de rijksarchivaris van Noordbrabant, mr. J. P. W. A. Smit, de mening, dat de Meierij van 
's-Hertogenbosch uit het graafschap Rode ontstaan zou zijn, 'volstrekt niet ongeloof
waardig.' In de voormalige St.-Odakerk te Rode werd eertijd een grafzerk gevonden (waar
schijnlijk daterend uit de 12de eeuw, zie noot 24), waarop als opschrift stond: A. Rodae 
Comitis = A. graaf van Rode. Mogelijk heeft men hier slechts te doen met het voeren van 
de grafelijke titel, want of het graafschap nog in de 12de eeuw bestond, valt te betwijfelen. 
Bovenstaande en meer andere gegevens wijzen er echter wel op, dat er eens een graafschap 
Rode bestaan moet hebben. 

2. De in 1232 verleende vrijdom werd door Hertogin Johanna 10 aug. 1403 over de gehele 
parochie Rode uitgebreid (R A B, Chambre des Comptes, reg. nr. 8 f° 74, MOMMERS I 7, 
Il 18, 19). St. Oedenrode behoorde ook tot de Brabantse steden, die 8 maart 1355 een 
vriendschappelijk verbond sloten ( VERKOOREN II nr. 892, D R . HERMANS, Bijdr. over 
Noord-Brab. Il 570). 

3. Het kerkwijdingsfeest werd vóór 1518 jaarlijks gevierd op de 2de zondag na St. Jan Bapt. 
met een L. Vrouweprocessie, waarbij de gilden van St. Catrien en Barbara moesten 
tegenwoordig zijn. Omdat die van 's-Hertogenbosch hun kerkwijdingsfeest (de Bossche 
kermis) van zondag na St. Jan Bapt. verplaatst hadden naar de 2de zondag na St. Jan 
Bapt. 'tot groot nadeel van die van Rode,' verzochten dezen in 1518 aan keizer Karel V 
om hun kerkwijdingsfeest te verplaatsen naar zondag vóór St. Bartholomeus. De keizer 
verleende daartoe octroij 8 juli 1518. BROCK, Beschr. der Vrijh. St. Odenrode I 100, Tax. 
jrg. 28 blz. 297. 

4. GRAMAYE, Taxandria blz. 71, MOMMERS I 6. 
5. Arch. Aartsb. Utr. jrg. 21 blz. 388, 402, Brab. Heem jrg. 2 blz. 79 D R . F . PRIMS, Album 

Pastorum Campiniae blz. 26 v.v. 
6. In hoofdst. I van deel I wezen wij op de kennelijke onjuistheid van drie berichten, die de 

stichting der St.-Peterskerk van Beek en der St.-Odakerk van Rode aan Hilvaris toe
schrijven. Het lijkt ons volstrekt niet onwaarschijnlijk, dat in het oude manuscript, 
waaruit die berichten geëxcerpeerd waren, niet Hilvaris, doch Hilsuïndis genoemd werd 
als de stichteres niet alleen van de kerk van Beek, maar ook van de kerk van Rode, wel 
te verstaan van de St.-Martinus-, niet van de St.-Odakerk. 

7. Zij schijnen een voortzetting geweest te zijn van de nog oudere Frankische "collegia 
matricuiariorum' colleges van geestelijken, die ingeschreven waren voor de kerkdiensten, 
zoals klokluiden, misdienen en verdere diensten en werkzaamheden, welke in latere tijden 
meestal door de kosters (matricularii) werden verricht. 

8. Voor bovenstaande beknopte samenvatting van de voornaamste momenten uit de ge
schiedenis der klerkencolleges raadpleegden wij SCHOENGEN (vooral hoofdst. III blz. 126 v.v. 
en IV blz. 177 v.v.) en C H . DEREINE, Clercs et Moines au diocese de Liège du Xe au Xlle 
siècle (Annales de la Société archeol. de Namur t. XLV, 1950 blz. 183 v.v.) en D R . C H . 
DEREINE, Les chanoines réguliers au diocese de Liège avant saint Norbert (1952) blz. 15-54. 
Deze auteur spreekt doorgaans niet van klerken - , maar van kanunniken-colleges ('com-
munautés canoniales'). 

9. De omvorming van het college te St. Oedenrode had waarschijnlijk tot gevolg, dat het 
van toen af belast werd met de parochiedienst. 

10. LAENEN I 273 v.v.; op blz. 289 zegt hij slechts twee Brabantse collegiale kapittels te 
kennen (die van Incourt en Liedekerke), weUce niet uit klerkencolleges ontstonden. 
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Volgens De MOREAU II 29 is van de meeste collegiale kapittels in het oude België on
mogelijk te bewijzen, dat ze een voortzetting zijn van de klerkencolleges; volgens hem 
zouden ze hun oorsprong te danken hebben aan de weldadigheid der vorsten. Voor 
Brabant schijnt dit echter niet op te gaan; wel nemen wij aan, dat de Brabantse hertogen 
en de plaatselijke heerlijkheidsbezitters er de omzetting van klerkencolleges in collegiale 
kapittels meermalen bevorderden. 

11. Acta Sanctorum Belgii t. VI (1794) blz. 587-633, waar de eigenlijke Vita ('interpolationi-
bus vel saltern ineptis digressionibus expurgata') voorkomt blz. 620-633; de daaraan 
voorafgaande bladzijden, van blz. 587 af, zijn critische aantekeningen van Isfr. Thijs, 
O. Praem, de uitgever, die in 1785-1789 kapelaan te Mierlo was. De Acta Sanctorum Belgii 
t. VI zullen wij verder citeren als Acta. 

12. Het werd door hem uitgegeven naar een afschrift, dat nog in 1619 in Rooklooster bij Brus
sel schijnt berust te hebben. Thijs vermeldt ook enkele andere afschriften. Zijn mede
delingen dienaangaande (Acta blz. 588-592) munten niet uit door duidelijkheid. Ze ver
gelijkend met de mededelingen van J. GHESQUiERE/icra blz. X, COPPENS III: 1 blz. 243 en 
DR. HERMANS Kez-z. v. Krortijken enz., Inleiding blz. XLVII, menen wij onder voorbehoud, 
maar toch met grote waarschijnlijkheid als volgt te mogen vastellen. Het door Thijs in de 
Acta uitgegeven afschrift werd omstreeks 1450 vervaardigd door Godefridus Rodanus 
(van Rode), die volgens Coppens t.a.p. in een schepenacte van 's Hertogenbosch, 
d.d. 17 mei 1431, als priester vermeld wordt en waarschijnlijk dezelfde is als magister 
Godefridus, die omstreeks 1425 als kanunnik van Rode voorkomt in een der cijns-
boeken der kasteelheren van Helmond (Huisarch. v. Helm. nr. 128). Deze vervaardigde 
het afschrift naar een manuscript (wellicht het origineel), dat toen nog steeds bewaard 
werd in het kapittel van Rode, later (vermoedelijk veiligheidshalve in oorlogstijd) 
naar 's-Hertogenbosch in het Wilhelmietenklooster Porta Coeli (de Baseldonk) werd 
overgebracht en na de inname van 's-Hertogenbosch in 1629 voor goed verdwenen schijnt. 
Aan zijn afschrift voegde Godefridus nog een aanhangsel toe, bestaande uit twee Epistolae 
Apologeticae over het leven van St. Oda, waarvan hij zelf de auteur was, maar wier inhoud 
schijnt overgevloeid te hebben van dwaasheden, zodat ze nooit in druk zijn verschenen 
uitgezonderd het fragment (afgedrukt in Acta blz. 611), waarin hij op kinderachtige wijze 
St. Oda's sterfjaar (volgens hem 713) berekent. Godefridus zond zijn afschrift aan 
J. Gielemans, kanunnik in Rooklooster bij Brussel, die het als bron benutte in het 2de 
deel van zijn Hagiologium Brabantinorum (1476-1484). Ook verscheen het in druk (althans 
een fragment er van) bij Joh. vanWestphalen te Leuven in 1485 en F. Haraeus en Z. Lip-
peloo gaven er te Keulen compendium's van uit, de eerste in 1605, de tweede in 1616. 
Van Godefridus' afschrift in Rooklooster werden bovendien nog een paar secundaire 
afschriften gemaakt, waarvan het een berustte in de priorij Korsendonk bij Turnhout, 
het ander in die van Bethlehem bij Leuven. In 1619 zond de bekende hagiograaf H. Ros-
weyde S. J. een afschrift van het primaire afschrift in Rooklooster (waarschijnlijk van de 
hand van Rosweyde zelf) aan Michael Andriessens, kanunnik te Hilvarenbeek, om het te 
vergelijken met het manuscript in Porta Coeli en waarschijnlijk met de bedoeling het uit 
te geven, waarvan toen echter niets gekomen is. Isfr. Thijs ondernam de uitgave daarvan 
in 1794. Behalve met bovengenoemde drukken, werd het afschrift nog vergeleken (waar
schijnlijk niet door Thijs, maar door Rosweyde) met de afschriften in Korsendonk en 
Bethlehem, waardoor het natuurlijk wel niet veel aan waarde zal gewonnen hebben, 
daar ook deze naar hetzelfde primaire afschrift van Godefridus vervaardigd waren. 

13. Vermoedelijk heeft een voorloper der Vita-commentators de eigenlijke Vita niet genoeg 
onderscheiden van het fantastisch aanhangsel, dat Godefridus Rodanus aan zijn afschrift 
toevoegde, en hebben anderen hem eenvoudig nageschreven. 

14. De door hem vermelde slag bij Vise brengt ons de eind-phase van de strijd tussen Hen
drik IV, keizer van Duitsland, en diens zoon Hendrik V in herinnering. Nadat de keizer in 
1106 uit zijn gevangenis te Ingelheim was ontvlucht en zich naar Keulen en van daar 
naar Luik, de stad van zijn trouwe aanhanger, de prinsbisschop Otbertus, had begeven, trok 
Hendrik V met zijn leger op van Keulen via Aken naar het Luikerland en alsdan moet 
bedoelde slag bij Vise hebben plaats gehad, slechts enkele dagen, vóórdat de keizer 
7 aug. 1106 te Luik stierf. 

15. In 1148 wijdde Philippus de kloosterkapel op Hooidonk onder Nederwetten (B. B. XIX 
2, 72, 73). De geleerden zijn het niet eens over de jaren van zijn bisschoppelijk bestuur; 
volgens sommigen duurde het van omstreeks 1132 tot omstreeks 1164; volgens ALBERT 
HAUCK, Kirchengeschichte Deutschlands IV (Leipzig 1925) blz. 962, zou het van 1141 tot 
1173 geduurd hebben. In navolging van J. A. F. KRONENBURG, Neerlands Heiligen (1898) 
I 179 hebben wij de Vita van St. Oda gesteld rond 1150, zonder evenwel de mogelijkheid 
uit te sluiten, dat ze 10 a 20 jaar later zou kunnen geschreven zijn. 

16. Met dat oud handschrift is de 'Vita antiquissima S. Lamberti' bedoeld, die uitgegeven 
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is in Acta blz. 21 v.v. Deze Vita werd omstreeks 730 geschreven door Godeschalk (of 
pseudo-Godeschalk), diaak van een klerkencongregatie te Luik. Zijn verhaal over het 
wonder van Oda, beginnend met de woorden: 'In illis diebus erat quaedam virgo caeca, 
nomine Oda' etc. vindt men in Acta blz. 143, 144. 

17. A. C. BROCK, Beschrijving der Vrijheid St. Odenrode I 14. 
18. O.a. in een oorkonde van 1207 of kort daarna, betreffende het pastoraat van Hogeloon, 

waarin de kanunnik Theodericus, zoon van Giselbertus, heer van St. Oedenrode, voor
komt en waarin 7 andere Rooise kanunniken als getuigen optreden. ERENS nr. 57, B. B. 
XXII 104 v.v. 

19. Het monasterium clericorum en de burcht der graven van Rode (het latere Hertogshuis) 
stonden naast elkaar. Het monasterium schijnt in latere eeuwen verbouwd en pas in het 
begin der vorige eeuw afgebroken te zijn, want in 1815 spreekt BROCK in Oudheden en 
Gestichten der Vrijheid St. Odemode blz. 65 van 'de onlangs afgebrokene en vertimmerde 
zwaare huizinge, gezeid Het Klooster.' Verder deelt hij mede, dat bij de afbraak van 'dit 
zwaar en oud gebouw' in de glasramen 'van een groot vertrek aan dit gebouw' de wapen
schilden stonden met de namen van navolgende kanunniken: 
D. Joannes Judoci Schijndellensis, beneficiatus Ecclesiae CoUegiatae Beatae Odae 
Roda 1630 - D. et Mr. Theodorus Zegers, licentiatus utriusque juris et canonicus Rodensis 
1630 - D. Nicolaus van der Voirst, beneficiatus CoUegiatae Beatae Odae Roda 1630 enz. 

20. Met de anonymus stellen de meeste schrijvers de translatie en elevatie op het jaar 1103, 
anderen op 1099, weer anderen op 1098. HABETS I 159 neemt als waarschijnlijk aan, dat 
de gebeurtenis plaats had vóórdat Otbertus in 1097 door paus Urbanus II geëxcommuni
ceerd werd, maar volgens anderen geschiedde die excommunicatie in 1095. Wat hiervan 
zij, er bestaat weinig reden voor Habets' veronderstelling, dat Otbertus de plechtigheid 
niet verricht zal hebben, terwijl hij geëxcommuniceerd was. Zijn excommunicatie schijnt 
immers weinig indruk gemaakt te hebben, daar men in het bisdom algemeen zijn bis
schoppelijke gezag bleef erkennen. DE MOREAU I 353. 

21. Anonymus noemt het graf een soiled stenen mausoleum of sarcofaag, door een steen-uit-
één stuk (lapidem integrum) afgedekt. Toen de steen was afgenomen, werd naast het 
lichaam der Heilige haar rieten pelgrimstok en een 'libellum de ejus conditione exaratus' 
gevonden. Dit libel werd met de relikwieën der Heilige in het altaar der St. Odakerk ge
legd {Acta blz. 632). Isfr. Thijs zag het aan als een levensbeschrijving van St. Oda, doch het 
was waarschijnlijk een strook perkament, waarop met slechts enkele regels de afkomst, 
levensstaat en het zalig levenseinde van Oda heel in het kort beschreven stonden. Dat 
dergelijk libel bij personen, die in opinie van heiligheid gestorven waren, mede in hun 
graf werd gelegd, gebeurde niet zelden (L. V. DER ESSEN a.w. blz. 193) Toen de anonymus 
omstreeks 1150 zijn Vita S. Odae schreef, waren er nog slechts ± 50 jaren verlopen sinds 
de elevatie van St. Oda en de vinding van het 'libellum de ejus conditione'. Hij zou dus 
zelf nog bij die vinding tegenwoordig geweest kunnen zijn, en zeker kan hij in zijn jeugd 
van zijn oudere confraters best vernomen hebben, b.v. dat in het libellum Oda's afkomst 
uit Ierland (Scotia) stond vermeld. Wij wijzen hierop vooral, omdat prof. v.d. Essen in zijn 
studie over St. Oda heeft verondersteld, dat het vertelsel over Oda's afkomst uit Ierland 
slechts van legendarische aard zou zijn (zie ons artikel 'De nieuwste Sint Oda-legende' 
in B. B. XXII 97 v.v.) Wat aangaat die rieten pelgrimsstok, schijnt het gebruikelijk ge
weest, dat de pelgrims van Monte Gargano dergelijke stokken mede naar huis brachten 
{Acta blz. 607) hetgeen ook door de anonymus zelf bevestigd wordt (unde solent arundines 
deportari, Acta blz. 629). Prof. v. d. Essen stelt het voor, alsof de schrijver van de Vita 
de vinding van die pelgrimsstok wil doen gelden als het bewijs van Oda's pelgrimage 
naar Italië. Wij achten die voorstelling niet juist. De schrijver van de Vita beschouwde 
die pelgrimage als iets, waarvan hij het bewijs reeds vernomen had, maar wegens 
de vinding van die stok kwam hem dat bewijs nog meer aanneembaar voor, waaruit 
valt op te maken, dat hij niet geheel en al verstoken was van zin voor critiek. 
En dit in een tijd, waarin de meeste hagiografen volslagen oncritisch te werk 
gingen. 

22. Acta blz. 632; volgens HEZENMANS II 257 zou ook Hendrik III, graaf van Leuven, bij de 
plechtigheid der overbrenging van Oda's gebeente tegenwoordig zijn geweest. Als dit waar 
is, zal de overbrenging in of vóór 1097 hebben plaats gehad, daar graaf Hendrik III, gelijk 
meestal wordt aangenomen, in dat jaar stierf. 

23. Schutjes V 318 schrijft dat Oda's gebeente bij de elevatie werd overgebracht naar een 
omstreeks diezelfde tijd gebouwde 'prachtige kerk met trotschen toren.' Aan deze St. 
Odakerk, welke in romaanse stijl van tufsteen was opgetrokken en zeven traveeën had, 
werd in 1498 een nieuw priesterkoor in gotieke stijl gebouwd Op de fundamenten der 
oude en onderkomen St. Odakerk werd in 1808 een nieuwe parochiale kerk van St. Mar-
tinus gebouwd met behoud van een gedeelte van het priesterkoor van 1498. Deze werd 
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in 1913 vervangen door de huidige St. Martinuskerk met behoud van het priesterkoor, 
dat toen tot Sacramentskapel werd ingericht. MOMMERS I 92, 93. 

24. Arnulf (Arnold, Arnoud) v. Rode schijnt ook v. Rothem (Rodehem) geheten te zijn. 
In een artikel over de Stichtingoorkonde van Mariënweerd (Arch. bisd. Utrecht XXI 165 
v.v.) vindt men enkele levensbijzonderheden over Arnulf. De schrijver van dat artikel, 
G. v. d. Eisen O.Praem, deelt over hem mede, dat hij nog in 1125 vermeld wordt en ver
moedelijk in een der gevechten tussen de heren van Cuyck en de graven van Holland 
gedood werd. Hij was gehuwd met Aleydis van Cuyck. Nog een ander schrijver (Hezen-
mans II 256) zegt van hem (op gezag van Butkens) dat hij voorkomt in een acte van 
1094, waarbij Hendrik III, graaf van Leuven, een schenking doet aan de abdij Afflighem 
en dat hij en Hendrik van Cuyck daarin Hendriks 'mannen' geheten worden. Zeer 
waarschijnlijk werd Arnulf van Rode in de door hem gebouwde kapittelkerk te Oedenrode 
begraven. Gramaye (raxan(A-/o blz. 72) schreef in 1610 dat de kanunniken hem in hun 
kerk het graf toonden van A. Rodae Comitis. Bij Oudenhoven (ed. 1649, blz. 14) leest men, 
waar hij hel heeft over St. Oedenrode: „ende is daer in de collegiale kerck een graft met 
dit graftschrift: A. Rodae Comitis, dat is: A. des Graven van Roy.' Dit graf was hoogst
waarschijnlijk dat van graaf Arnulf. Hij was immers, zo niet de laatste, dan toch zeker 
een der laatste heren van Rode, die de graventitel gevoerd hebben. De vermoedelijk door 
hem gebouwde St. Odakerk stond in de onmiddellijke nabijheid van het oude klerken-
monasterium en de burcht der graven van Rode. Deze burcht met de nabijgelegen hoeve 
de Strootbolle was in de 14de eeuw (en waarschijnlijk al veel vroeger) het eigendom der 
Hertogen van Brabant, die het in leen uitgaven. Jhr. A. van Sasse v. IJsselt vermeldt Lucas 
van Erp als de eerste der hem bekende leenmannen, zie zijn artikel in Tax. jrg. 38 blz. 
193 V.V., maar BROCK in zijn Beschrijving v. St. Odenrode II6 citeert een oorkonde van Her
togin Johanna d.d. 28 nov. 1401, waarin zij zegt, dat haarvader Hertog JanIII(1312-'55) 
het huis beleend had aan ridder Joannes van der Weteringen en dat zij het nu beleent aan 
Lucas v. Erp. Verder deelt Broek mede, dat Lucas v. Erp het huis liet afbeken en een 
nieuw bouwde, dat het Hertogshuis of Hertogsjaaghuis geheten werd. Drie der daarop 
volgende leden der familie van Erp, die het huis in leen kregen, worden genoemd in Tax. jrg. 
50 blz. 3. De eerste daarvan. Jan van Erp, was gehuwd met Agnes v. Sombeke (GALESLOOT 
I 162.) Een afbeelding van het jachthuis uit het jaar 1651, toen het (vermoedelijk al sinds 
lang) verbouwd was tot een 'batiment van kleynder werde,' is te vinden bij vermeld 
artikel van Jhr. v. Sasse v. IJsselt. Omstreeks 1800 was het Hertogshuis niets meer dan 
een boerenwoning zonder verdieping en de gracht was gedempt. Toen in 1913 ter plaatse 
de St. Odaschool werd gebouwd, vond men het fundament van een der oude burchtmuren 
en sporen van de gracht, die er omheen had gelopen; de grote onderaardse kelders be
wezen, dat er vroeger een groter gebouw dan het Hertogsjaaghuis gestaan had. De burcht 
ziet men (als het symbool der vrijheid) afgebeeld in het oude gemeentewapen, dat voor
komt op een zegel, hangend aan een acte van 8 maart 1355. A. VERKOOREN II 276 Tax. 
jrg. 35 blz. 243 MOMMERS I 140. 

25. Ook Isfr. Thijs (Acta blz. 605) beweerde, dat de St. Odakerk te Rode niet 70 jaren na de 
translatie van St. Oda's gebeente gesticht kon zijn. Volkomen waar, doch hij gebruikte 
voor zijn bewering een geheel verkeerd argument door zich te beroepen op een oorkonde 
van 1140 (uitgegeven in MIRAEUS I 388), waarin de aartsdiaken, de proost en vier andere 
broeders der klerkencongregatie van Leuven verklaren, dat hun medekanunnik Boso, 
die de bezitter was van de kerk te Rode (ecclesia, quae est in Rode), deze niet lang geleden 
in handen stelde van de vorige Hertog Godfried en dat die Hertog haar daarop inlijfde 
bij de St. Pieterskerk van Leuven. Het hier genoemde Rode was niet St. Oedenrode, 
zoals Thijs dacht, maar een van de vier Rode's in de omgeving van Leuven. 

26. Vóór 1100 zullen de klerken hun officium verricht hebben in hun huiskapel, indien zij die 
een hadden, hetgeen waarschijnlijk is, of anders in de parochiekerk van St.-Martinus. 

27. In het nieuwe kapittel werd, waarschijnlijk reeds aanstonds bij zijn ontstaan omstreeks 
1150, de parochiekerk van St. Martinus geïncorporeerd. De parochiekerk in Rode heeft 
echter toen of later nooit gediend als collegiale kapittelkerk, hetgeen op de meeste om
liggende kapittelplaatsen wel het geval was, zoals in Hilvarenbeek, Oirschot, 's-Hertogen-
bosch, Eindhoven, Boxtel enz. 

28. De gedachtenis der elevatie en translatie werd jaarlijks gehouden op 14 mei, later op 
dinsdag vóór Pinksteren (SCHUTJES V 1035). Aan die gebeurtenis (zoals gezegd, een soort 
heiligverklaring) werd in St. Oedenrode en omgeving een buitengewone betekenis toe
gekend; een klein, maar typisch bewijs daarvan menen wij te zien in de al meermalen 
vermelde berichten A, B en C over kerkstichtingen te Beek en Rode. In plaats van ge
bruikelijke datering: 'In het jaar des Heren . . . na de Geboorte van Christus,' leest men 
daar: 'In het jaar des Heren 70 na de Translatie van St. Oda.' 
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29. ScHirrjES V 1036 schrijft bij vergissing, dat de kapitteldeken J. v. Nispen 9 aug. (moet zijn 
5 aug.) 1494 de relikwieën van St. Oda vond, en hij verwijst dan naar WICHMANS Brab. 
Mariana blz. 435, waar staat, dat v. Nispen toen het graf van Hilvaris vond. 

30. Deze Theodericus was waarschijnlijk dezelfde als Theodericus van Megen, heer van Dint-
her en Heeswijk, vgl. SCHUTJES IV 84, V 47. 

31. De desbetreffende acte staat of stond vooraan in het cijnsboek der heerlijkheid Jexschot, 
1520-1613, dat in 1940 nog in het bezit was van Mevr. M. A. Sopers-Smits te 's Hertogen-
bosch (vriendelijke mededeling van Mej. L. Coovels te Helmond) 

32. Het klooster Hooidonk van de Regel van St.-Augustinus wordt in de brief van Theobald 
'van de orde van St. Benedictus' geheten. Wij hebben dit voor een vergissing aangezien 
(in B. B. XIX 11 noot 1); Dr. Boeren heeft echter verondersteld, dat men in 1309 op Hooi
donk een proef heeft afgenomen met de Regel van St.-Benedictus, gelijk ook de abdij Rol-
duc, waarvan Hooidonk afhankelijk was, tegen het midden der 13de eeuw gedaan had 
(Rolduc's Jaarb. XXXI 82). 

33. In zijn brieven aan Viglius klaagde Sonnius herhaaldelijk, dat hij van het Hof te Brussel 
te weinig steun ondervond; 2 sept. 1569 schreef hij aan Viglius o.a.: *Ik bid u ons te hulp 
te komen bij de reformatie van onze kathedrale en andere collegiale kerken, opdat wij niet 
alle moed verliezen bij het zien, dat het Hof wel van alles voorschrijft, doch geen hulp 
biedt bij de uitvoering.' DE RAM, Fr. Sonniiad Viglium Zuichemum epistolae blz. 114, '15. 

34. Voor het seminarie moest jaarlijks worden opgebracht door het kapittel van Oirschot 
60 gl, dat van St. Oedenrode 60 gl. (de deken bovendien 38 gl) en door het kapittel van 
Boxtel 35 gl. SCHUTJES II 289, An. Coev. I 209. 

35. Een van die gedeputeerden zal de aartsdiaken en seminarie-president Gijsb. Coeverincx 
(een Rodenaar) geweest zijn, die mede ter synode was. 

36. Theodericus Michaëlis Schonck, stichter van studiebeurzen (testament 24 juni 1490). 
JHR. A . V. D. DOES DE WILLEBOIS, Studiebeurzen III, kap. 29. 

37. Philippus Nigri, kapitteldeken van St. Oedenrode, 1546-'63, werd in 1559 benoemd tot 
bisschop van het nieuwe bisdom Antwerpen, maar stierf vóór zijn bisschopswijding te 
Brussel 4 jan. 1563. 

38. De privilegiën der collegiale kapittels waren hun laatstelijk toegekend door Julius II bij 
buUe van 11 aug. 1512, geconfirmeerd door Leo X 29 april 1514, maar op 5 juli 1560 her
riep Pius IV die privilegiën en machtigde hij de bisschop van Luik om de collegiale kerken 
te visiteren. 

39. Het Conc. Trid. had inderdaad de exemptie der kapittelkerken niet afgeschaft, maar hun 
jurisdictie en privilegiën wel ter dege ingekort. 

40. De bezitter van het hof te Houthem, een gehucht onder St. Oedenrode. 
41. Jan Koenraad van Aubermont, baron van Ribaucourt, ritmeester bij het Bossche garnizoen. 
42. Theod. Segers; hij stierf 19 maart 1654 (niet 1645, zoals staat in SCHUTJES V 325). 
43. Jan Jans(s)en(s) van Aerle (die zich ook Jan Janskens en Jan Hanskens noemde) stierf 

als 'balling' in het convent der Zusters van Orthen 23 dec. 1635 en werd als vicedeken 
opgevolgd door mr. Dirk Segers en als scholaster door Joannes van Oudenhoven. 
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DEEL III 

DOCUMENTEN BETREFFENDE HET KAPITTEL 
VAN OIRSCHOT 





TER INLEIDING 

De parochie Oirschot behoort, evenals die van Hilvarenbeek en St.-Oedenrode, tot 
de oudste parochies van ons bisdom. Een bewijs van haar hoge oudheid vindt men 
vooreerst hierin, dat de H. Odulfus O.S.B, in de tweede helft der 8ste eeuw te Oirschot 
(in het gehucht Best) geboren en gekerstend werd. Een ander bewijs levert de thans 
nog bestaande Lieve-Vrouwe-kapel (sinds 1800 kerk der protestanten), een éénbeukig 
van groot-formaat tufsteen opgetrokken gebouw, volgens deskundigen dagtekenend 
uit de eerste helft van de 12de eeuw en dus een der oudste kerkgebouwen van 
Nederland. 

Al weet men overigens weinig of niets met zekerheid over de vroegste parochie
geschiedenis, toch is er enige reden om te veronderstellen, dat de priesters der parochie 
in de eerste eeuwen van haar bestaan Benedictijnermonniken van St.-Truiden waren. 
Van een betrekkelijk groot aantal parochiekerken in het tegenwoordig bisdom 
's-Hertogenbosch is immers bekend, dat zij in de vroegste tijd van haar bestaan door 
de monniken der abdij van St.-Truiden werden bediend. Vooral het feit, dat de kerken 
der drie oude parochiën Woensel, Son en Strijp, die grensden aan die van Oirschot, 
vóór de 13de eeuw van de abdij van St.-Truiden afhankelijk waren, doet ons onwille
keurig denken aan eenzelfde afhankelijkheid bij de parochie Oirschot. Ook is bekend, 
dat Oirschotse hoevenaars nog in de 13de eeuw aan genoemde abdij cijnspiichtig waren. 
Franco, monnik van St.-Truiden en proost van Alem (van St.-Truidens grangie of uithof 
aldaar) was in het midden van die eeuw belast met de inning van de jaarlijkse pachten 
en cijnzen, welke de abdij toekwamen niet alleen te Alem, maar ook op plaatsen, die 
in die tijd onder het Alems uithof ressorteerden, zoals Woensel, Son, Hulsel en Ma-
charen. Op het feest van Allerheiligen in 1257 begaf Franco zich naar Oirschot om 
van de hoevenaars 12 Keulse stuivers aan cijns te innen; hij had daar het recht om 
met vijf paarden in een hospitium van 's avonds tot 'smorgens gastvrijheid te genieten*. 
In de voorafgaande septembermaand had hij een dergelijke dienstreis ondernomen 
naar Woensel en Son, twee parochiën, die in die tijd nog van St.-Truiden afhankelijk 
waren. Zou men daarom in de cijnsplichtigheid, welke te Oirschot nog in 1257 ten 
aanzien van de abdij van St.-Truiden bestond, geen overblijfsel mogen zien uit een tijd, 
toen ook de kerk van Oirschot nog van die abdij afhankelijk was? De waarschijnlijk
heid hiervan zou welhaast zekerheid worden, indien de Benedictijn St.-Odulfus, die 
volgens een oude overlevering een tijdlang te Oirschot omstreeks 800 de herderlijke 
bediening uitoefende, een monnik van St.-Truiden zou geweest zijn, iets wat toch 
zeer aannemelijk is. Onder de voorname Benedictijnerabdijen was die van St.-Truiden 
immers het dichtst nabijgelegen en als Odulfus inderdaad monnik van St.-Truiden 
was, wordt ook meteen zeer verklaarbaar, dat hij voor de kerk van Borgloon, ten 
oosten van St.-Truiden en van St.-Truiden afhankelijk, tot patroonheilige gekozen werd, 
al had hij geheel zijn later leven in het hoge noorden doorgebracht. 

Volstrekte zekerheid aangaande de vroegste priesterlijke bediening van de parochie 
Oirschot hebben wij intussen niet. Ook kennen wij niet met zekerheid de tijd, waarin 
de eerste St.-Petruskerk van Oirschot gebouwd werd. Alleen weten wij, dat er omstreeks 

* (Anno 1257). „In festo Omnium Sanctorum vadit prepositus Orschot et ibidem habet 
unum hospitium sero et mane cum 5 equis et ibidem solvunt mansionarii 12 s. colon, pro 
censu". H. PIRENNE, Le Uwe de l'abbé Guillaume de Ryckel 1249-1272 (1896) p. 124. 
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het begin der 13de eeuw een collegiaal kapittel van seculiere kanunniken bestond en 
dat dit college, zolang het heeft bestaan (tot het midden der 17de eeuw) met de parochie-
dienst in de St.-Petruskerk was belast. De archivalische stukken, welke wij gaan mede
delen, betreffen het kapittel, maar uit geen daarvan blijkt de juiste tijd, waarin dit 
werd opgericht. 

Gewoonlijk wordt verondersteld, dat de Lieve-Vrouwe-kapel de eerste parochiekerk 
en ook de eerste kapittelkerk was. Dat zij de eerste stenen parochiekerk was, houden 
wij als zeker, maar een kapittelkerk is zij waarschijnlijk nooit geweest, indien met 
kapittelkerk ten minste bedoeld wordt een kerk, waaraan een kapittel van seculiere 
kanunniken was verbonden. In zijn verslag over de toestand van het Bossche vicariaat 
uit het jaar 1661 spreekt de apostolische vicarius Judocus Houbraken van de Oirschotse 
L. Vrouwe-kapel wel zeer uitdrukkelijk en positief als van de oude zetelkerk der 
seculiere kanunniken (zie B. B. XI 37), doch de kanunniken zelf, die het allicht beter 
konden weten dan Houbraken, verklaren bij de visitatie van het kapittel door bisschop 
Nicolaas van Zoes in 1618, dat hun St.-Petruskerk en hun kapittel gesticht werden 
door de Hertog van Brabant en de ridder Daniel van Oirschot. Omdat nu dit kapittel, 
zoals wij straks nog zullen zien, in 1207 reeds bestond, zou de stichting dus, zowel 
van de St.-Petruskerk als van het kapittel, niet later dan begin 13de eeuw hebben plaats 
gehad. 

Dat getuigenis van de kanunniken komt ons zeer aannemelijk voor, aangezien de 
Hertog van Brabant en de Heer van Oirschot de patroons van kerk en kapittel waren 
en aan het stichten van een kerk of kapittel, gelijk algemeen bekend, het patronaats-
recht voor de stichters en hun opvolgers was verbonden. De eerste patroons van kerk 
en kapittel van St. Petrus te Oirschot, die men vermeld vindt, waren Hertog Jan I en 
Daniël, heer van Oirschot. Jan I regeerde van 1267 tot 1294 en genoemde Daniël 
wordt als patroon van kerk en kapittel vermeld in 1288 en 1298. Gesteld dus dat 
kerk en kapittel niet later dan begin der 13e eeuw gesticht werden, wat men wel als 
zeker mag aannemen, kunnen niet zij, maar moeten hun voorgangers als de stichters 
zijn aan te merken, vermoedelijk Hendrik I, 1190-1235, en mogelijk een ridder Daniël 
senior, die toentertijd heer van Oirschot geweest kan zijn. 

Aldus verliest de veronderstelling, dat de L. Vrouwe-kapel ooit als kapittelkerk 
voor seculiere kanunniken gediend zou hebben, haar waarschijnlijkheid en lijkt het 
veel waarschijnlijker, dat de eerste St.-Petruskerk (let wel de eerste) in het einde der 
12de of begin der 13de eeuw (zeker niet later) als kapittelkerk werd gesticht en tevens 
als parochiekerk, om de oude parochiekerk van Onze Lieve Vrouw (de L. Vrouwe
kapel) te vervangen. Volgens een nog altijd in Oirschot voortbestaande overlevering 
woonde de plaatselijke geestelijkheid oudtijds in een huis tegenover de L. Vrouwekerk. 
Vermoedelijk zal dit huis aanvankelijk geen woning voor seculiere kanunniken ge
weest zijn, doch een klein coenobium voor monniken, die oudtijds de parochie be
dienden. 

In verband met het bovenstaande verdient het aandacht, dat het groot zegel van het 
kapittel de beeltenis draagt van St.-Petrus met in de rechterhand een sleutel, in de 
linker een opengeslagen boek, als symbool van de St.-Peterskerk, terwijl het tegen-
zegel de Lieve Vrouw met Kind voorstelt. Vermoedelijk heeft men door deze voor
stelling de voormaUge L. Vrouweparochie willen symboliseren \ 

Zoals wij reeds opmerkten, berustte het patronaat van kerk en kapittel van St.-Petrus 
bij twee personen: de hertog van Brabant en de heer van Oirschot, die er samen de 
heerlijkheid bezaten. In Oirschot bestond immers eenzelfde toestand als in Hilvaren-
beek. Op beide plaatsen was de heerlijkheid gesplitst in twee helften, waarvan de ene 
aan de hertogen van Brabant behoorde, de andere aan leden van de opeenvolgende 
Brabantse familiën: van Leefdael (eerste helft 14de eeuw), van Petershem en van 
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Merode. Aan de van Leefdaels gingen de van Herlaers als heren van Hilvarenbeek in 
de 13de eeuw nog vooraf, maar waarschijnlijk niet als heren van Oirschot^. 

De documenten en historische bijzonderheden, die wij gaan mededelen, zijn deels 
ontleend aan het dossier Oirschot in het archief van het bisdom 's-Hertogenbosch 
(A B H), deels aan het archief van het Oirschots kapittel in het rijksarchief te 's-Her
togenbosch (A K O). Dit laatste archief bewaart o.a. een grote partij charters van het 
kapittel, gemerkt I 166 en 1167, welke wij, zonder verder naar dat archief te verwijzen, 
zullen aanhalen als I 166 en I 167. 

De voornaamste Oirschotse documenten zal men in deze studie opgenomen vinden, 
uitgezonderd het omvangrijke liber anniversariorum of jaargetijdenboek (14de eeuw), 
dat wij later separaat hopen uit te geven. 
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I 

HET DEKENAAT EN PASTORAAT 

Bij Schutjes V 363 leest men, dat het kapittel van Oirschot gesticht is in of na 1268, 
het jaar, waarin Hertog Jan I aan het bewind kwam. Wij weten niet met zekerheid, dat 
het, evenals het kapittel van St.-Oedenrode, in de loop der 12de eeuw uit een 
aloud college van klerken ontstond, maar in ieder geval moet zijn stichting heel 
wat vroeger dan 1268 gesteld worden. Een drietal oorkonden bewijzen dit. Voor
eerst een van 1222, waarbij Theodericus, heer van Ghore, een jaarlijkse cijns 
van 12 Keulse deniers, door het Huis (klooster) van Postel te betalen uit de 
Vorselse molen onder Bladel, aan dat Huis kwijtscheldt; daarbij komen immers 
als getuigen voor de kanunniken van Oirschot (Horscot) Daniel, Gosuinus en Theo
dericus. In een vroegere oorkonde van 1219 staat Hildegundis van Bladel een stuk 
land, onder Bladel gelegen, aan Postel af in tegenwoordigheid en met toestemming 
van het Oirschots kapittel, waarvan het als leengoed afhankelijk was (presente ecclesia 
de Horscot, de qua eadem terra movebatur, et eidem facto consentiente); als daarbij 
tegenwoordig worden o.a. genoemd de Oirschotse kanunniken Gosuinus, Hugo en 
Theodericus en ook een Walterus 'parochianus'. Deze Walterus zal de pastoor van 
Bladel en eveneens kanunnik van het Oirschots kapittel geweest zijn, wijl dit het pa-
tronaatsrecht over de kerk van Bladel bezat ̂ . In een nog oudere oorkonde, t.w. van 
1207 of kort daarna, treedt een proost van Oirschot op, die geen andere dan de kapittel-
proost geweest kan zijn ̂  

Het kapittel bestond normaal uit elf kanunniken onder het bestuur van een proost, 
althans aanvankelijk, want reeds geruime tijd vóór het einde der 13de eeuw had de 
proost het veld geruimd voor een deken. Sommige kanunniken waren priester, anderen 
waren diaken of subdiaken, of hadden zelfs geen enkele wijding, want om kanunnik te 
worden, was het voldoende de clericale tonsuur ontvangen te hebben. Doel en taak 
van het kapittel waren dezelfde als die van alle andere collegiale seculiere kapittels 
in Brabant: de onderhouding van het dagelijks Officium Divinum (Getijden en Mis
offer) en de dagelijkse parochiedienst. 

Elke kanunnik bezat een prebende voor zijn levensonderhoud. De elf prebenden 
werden beurtelings begeven door de twee patroons van kerk en kapittel, de twee be
zitters der plaatselijke heerlijkheid, t.w. de Hertog van Brabant in zijn kwaliteit van 
half-heer en diens medepartner in het heerlijkheidsbezit. Had de Hertog een vacante 
prebende vergeven, dan moest de daarop volgende prebende bij vacatie door de andere 
patroon vergeven worden, de dan volgende weer door de Hertog enz. 

Het kan ons niet verwonderen, dat het kapittelleven zich veeltijds bewoog rondom 
die prebenden. De 'struggle for life' speelde te allen tijde een hoofdrol in het leven van 
individu's, gezinnen, klassen, standen en volken, ook in het leven der Oirschotse kanun
niken. Men ziet het al in een oorkonde van Hertog Jan I d.d. 3 dec. 1282, die door de bis
schop van Luik, Jan van Vlaanderen, in 1283 en 1289 bevestigd werd. Deze oorkonde en 
de beide bevestigingsbrieven zijn onder de door ons te publiceren Oirschotse docu
menten de oudste. In bijlage I zullen wij ze mededelen. 

De oorkonde behelst de instelling van een dekenaat in het kapittel en de vereniging 
van het pastoraat met het nieuwe dekenaat. De hertog oorkondt, dat het kapittel tot 
dan toe nog altijd zonder deken gebleven is en dat de kanunnikenprebenden al te karig 
zijn voor een passend levensonderhoud, terwijl de investituur, d.i. het pastoraat of 
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rectoraat, er zeer goed bij zit. Met toestemming van de pastoor verenigt hij daarom 
het pastoraat met het dekenaat, zodat de deken-pastoor de inkomsten van het pasto
raat zal hebben. Sommige daarvan moeten echter worden aangewend tot verbetering 
van de inkomsten der kanunniken. De presentatie van de pastoors der kerken, die 
van de Oirschotse kerk afhankelijk zijn, zal geschieden door de kanunniken, maar deze 
moeten zorgen voor de nodige inkomsten van die kerken. Ten slotte verzoekt de 
Hertog aan de Bisschop zijn verordening goed te keuren. 

Die goedkeuring volgde op 29 sept. 1283 (zie bijl. I B). Het verdient aandacht, dat 
de oorkonde van 3 december 1282 gegeven werd, niet door de twee patroons, de 
Hertog van Brabant en Daniël van Oirschot, doch slechts door één van hen, t.w. de 
Hertog. Ook dient opgemerkt, dat de Hertog in de oorkonde van de Oirschotse kerk 
spreekt als van zijn kerk (ecclesiae nostrae). Dit is slechts te verklaren door het feit, 
dat de kerk van Oirschot (evenals die van Hilvarenbeek en St.-Oedenrode, zie blz. 
25, 53, 109) door een van zijn voorgangers was gesticht als domaniale kerk. 
Men mag veronderstellen, dat de Hertog juist aan dat feit zijn patronaat over 
kerk en kapittel te danken had, want uit het instituut der domaniale kerken 
ontwikkelde zich overal het patronaatsrecht. Ridder Daniël van Oirschot achtte zich 
echter door de oorkonde des Hertogs blijkbaar miskend, want ook hij maakte aan
spraak op het patronaatsrecht, vermoedelijk omdat hij of een van zijn voorgangers 
dit recht ontvangen had van de Bisschop van Luik, op dezelfde manier als waarop 
de Heer van Herlaer het medepatronaat over de kerk van Hilvarenbeek verkregen had 
(zie blz. 21). Aanvankelijk verzette hij zich dan ook tegen de verordening aangaande 
de uniëring van pastoraat met dekenaat, omdat zij alléén van de Hertog was uitge
gaan. Tegen de verordening in presenteerde hij aan de aartsdiaken van Kempen-
land een zekere Dirk Berthout als pastoor van Oirschot, die als zodanig ook door de 
aartsdiaken benoemd werd ̂  Eerst in 1288, vennoedelijk nadat de Hertog hem als 
mede-patroon erkend had, stemde Daniel met de gemaakte verordening in, waarna 
de Bisschop er voor de tweede maal zijn goedkeuring aan gaf (bijl. I C). 

Volgens de hertogelijke verordening van 1282 moest de procedure ener deken-aan
stelling navolgend verloop hebben: De kanunniken kiezen de deken en dragen de 
gekozene voor aan de bisschop; heeft deze de keuze bevestigd, dan presenteren zij 
de gekozene aan de hertog om hem het pastoraat te verlenen; vervolgens presenteert 
de hertog hem aan de aartsdiaken (van Kempenland) ten einde deze hem als pastoor 
zal aanstellen. 

Men begrijpt, dat de kanunniken bijna altijd een der hunnen tot deken kozen, 
doch het gebeurde wel eens, zoals wij aanstonds nog zien zullen, dat de bisschop of 
hertog een ander wilde aanstellen, waartegen de kanunniken dan in verzet kwamen. 

Omstreeks 1505 moet er over het kiezen of aanstellen van de deken onenigheid be
staan hebben tussen Wilhelmus de Pomerio (van den Bogaerd), zich als deken gedragend 
(se gerentem pro decano) enerzijds en de vice-deken en kanunniken anderzijds. Dien
aangaande had 4 dec. 1505 een scheidsrechterlijke uitspraak plaats. De scheidsrechters 
waren de Oirschotse kanunnik Johannes Snoeck en Henricus Hoze, procureur van 
het Luikse Hof en executeur van het testament van de vorige kapitteldeken Wilhelmus 
Arnoldi (Aerts), die Antonius Brunincx, Oirschots kanunnik en pastoor van Bergeik, 
tot opperarbiter gekozen hadden. De uitspraak luidde: Wanneer het geschil over het 
dekenaat tussen Wilhelmus de Pomerio en magister Amoldus Huweel, hun mede
kanunnik, zal opgelost en de Pomerio als deken zal toegelaten zijn, zal deze binnen 
één maand de twee gebruikelijke eden moeten afleggen, de receptie-jura en de gebruike
lijke maaltijd betalen en bovendien vóór St.-Jan Baptist aan het kapittel de dekenaats
inkomsten voldoen van af de dood van deken Wilh. Arnoldi. Over de pastoraatsin
komsten, hangende het geschil verschenen, zal later uitspraak gedaan worden. 
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Op 17 april 1506 verklaart het kapittel, dat deken de Pomerio aan de gestelde voor
waarden heeft voldaan'. 

De inkomsten der geestelijkheid in het algemeen waren op het laatst der 15e eeuw zeer 
verslechterd. De vele en grote oorlogsrampen vooral waren oorzaak, dat de gelovigen 
de geestelijke tienden, renten en cijnzen, die tot onderhoud van kerk en geestelijkheid 
op hun landerijen en goederen gevestigd waren en hoofdzakelijk in rogge en andere 
granen bestonden, niet meer of althans niet meer ten volle konden opbrengen; vele 
van die inkomsten raakten zelfs geheel verloren, vooral wanneer de geestelijke, aan 
wie dergelijke inkomsten moesten opgebracht worden, weinig of niets deed om zijn 
recht in te vorderen. Bovendien was het leven toentertijd veel duurder geworden, zonder 
dat de graanprijzen met die stijging gelijke tred hadden gehouden. 

In die verslechtering van inkomsten deelden ook het dekenaat en het kapittel van 
Oirschot. Maar behalve de genoemde oorzaken had de inkomstenvermindering van 
het dekenaat nog een andere oorzaak. In het eerst na de instelling van het dekenaat 
werd het pastoraat van Oirschot door de deken persoonlijk uitgeoefend, doch in 
later tijd lieten sommige dekens het pastoraat wel eens waarnemen door een plaats
vervanger, wie zij dan een deel hunner inkomsten moesten afstaan. Zo wordt in 1473 
Wilhelmus van Geldrop als vice-cureit vermeld en Daniël van der Ameyden in 1523 
(Schutjes V 354); de titel vice-cureit wijst er op, dat zij plaatsvervangers van de eigenlijke 
pastoor (de kapitteldeken) waren. 

Toen de kanunniken na de dood van de pastoor-deken Jan van der Hagen (a Dumo), 
die 1 sept. 1571 stierf, een nieuwe deken gekozen hadden, weigerde de Raad van Brabant, 
de koning als hertog van Brabant vertegenwoordigend, de gekozene te aanvaarden. 
De kanunniken gingen echter tot geen nieuwe keuze over, niet alleen uit protest, maar 
ook omdat de inkomsten van het dekenaat zo verminderd waren, dat de dekenale 
waardigheid niet meer gewild was. Dit werd oorzaak, dat het kapittel vanaf 1571 vele 
jaren zonder deken bleef en slechts door een vicedeken bestuurd werd, al mocht 
dit ook voor een gedeelte aan de oorlogstoestanden zijn toe te schrijven. Omstreeks 
1574 trachtte bisschop Metsius het dekenaat te herstellen en de vacante kanunniken-
prebende van Van der Hagen (waarvan de opbrengst in die tijd door de kanunniken 
vermoedelijk werd aangewend tot verbetering van hun eigen inkomsten) weer aan 
het dekenaat te verbinden. Omdat hij daarvoor de goedkeuring nodig had van koning 
Philips, die als patroon van kerk en kapittel de prebende te vergeven had, wendde hij 
zich tot Viglius, president van de Raad van State, tot Charles Tisnach, secretaris 
van die Raad, en tot de hertog van Alva, gouverneur der Nederlanden. De koning 
had de prebende reeds bestemd voor een roUist (candidaten voor een kanonikaat, die 
op de benoemingsrol stonden, werden roUisten genoemd), maar de definitieve toewij
zing er van schortte hij nu op. In Leuven had Metsius over de zaak een onderhoud 
met de medepatroon Rikald van Merode, heer van Oirschot, en met enkele Oirschotse 
kapittelheren (vermoedelijk in 1577). Daar overkwam de bisschop 'subytelijck sekere 
accident,' want de troebelen - zo leest men - 'haer aen alle canten ende steden soo lancx 
soo meer waeren opheffende', zodat hij terstond en met grote haast Leuven verliet'. 
Metsius - zo leest men verder - begaf zich naar Tongerlo, vandaar naar 's-Hertogen-
bosch, later (24 nov. 1577) naar Calcar in het land van Kleef en ten laatste naar Namen, 
naar Don Juan van Oostenrijk, waar hij 18 sept. 1580 stierf. Zo kwam het, dat Metsius' 
voornemen onuitgevoerd bleef'. 

In 1591, toen het kapittel al ruim 20 jaren zonder deken was, trachtten de kanun
niken zelf bij koning Philips de opheffing van deze misstand te bewerken. Bij rekest 
wijzen zij hem op de kosten, die het dekenaat met zich brengt wegens het behoorlijk 
onderhouden van de 'daegelyxsche hospitaliteyt', op de moeilijkheden van het deke
naal bestuur, 'sonderlinghe door 't getal der capellanen, vicarijen, staende musiciens 
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ende diversche meer andere supposten,' maar vooral op de zware last van het pastoraat, 
dat aan het dekenaat annex is. Waren beide waardigheden gescheiden, dan zou elke 
nog een hele mens vereisen, en nog wel een, die kloek en wakker is (integrum eumque 
industrium et vigilantem hominem). Daartegenover stellen zij dan, dat het dekenaat 
op zich zelf geen andere inkomsten heeft dan die van een klein cijnsboekske, bedragende 
jaarlijks 50 a 60 gl. Vandaar dat het dekenaat wordt geminacht met als gevolg gemis 
van discipline, wanorde, twisterij en ontstichting van het volk. Verscheiden goede en 
geleerde mannen hebben dan ook voor de waardigheid bedankt. Sinds het jaar 70 
heeft men geen eigenlijke deken meer gehad, en dus ook geen eigenlijke pastoor, maar 
een gehuurde kapelaan of vice-pastoor, die nu ook nog de 50 a 60 gl. van bedoeld 
cijnsboekske geniet. De enige goede oplossing zal zijn, dat de Koning twee kanunniken-
prebenden bij het dekenaat incorporere, dan zullen beide ambten van deken en pastoor 
ook al zouden ze vaneen gescheiden worden, een behoorlijk bestaan opleveren. 

De bedoeling was blijkbaar het dekenaat af te scheiden van het pastoraat en het 
het permanent te doen vervangen door een vicarie, zodat men in plaats van een deken 
voortaan steeds maar een vicedeken zou hebben. Het rekest had inderdaad tot gevolg, 
dat onder het bisschoppelijk bestuur van Clemens Crabeels de dekenij en pastorij ge
scheiden werden en dat van de dekenij een perpetuele vicarie werd gemaakt. De brief 
van de bisschop van 20 febr. 1592, waarbij een en ander geschiedde, werd door de 
pauselijke nuntius te Brussel 10 juni 1606 en namens de Aartshertogen door de Raad 
van Brabant 20 aug. 1611 bekrachtigd. Omdat de pastoor nu moest afzien van de 
door hem tot dan toe getrokken dekenale inkomsten, werden hem uit de kapittel
inkomsten 20 mud rogge* en de inkomsten van twee beneficies toegekend". 

Bisschop Masius, de opvolger van Crabeels, kon zich met de nieuwe regeling geens
zins verenigen. Volgens hem moest een deken aan het hoofd van het kapittel staan, 
evenals van ouds. Het was dan ook op zijn aandringen, dat de kanunniken in 1609 
hun 78-jarige medekanunnik Jan van den Hove (Hovius) tot deken kozen, die daarop 
ook door de koning werd benoemd. Masius bepaalde, dat de nieuwe deken uit de 
'masse capitulaire' (de gezamenlijke kapittelinkomsten), behalve zijn gewoon aandeel 
als kanunnik, provisioneel nog 25 mud rogge extra zou ontvangen, tot zolang op andere 
manier in de dekenale inkomsten zou worden voorzien. Het kapittel verzette zich 
echter tegen die bepaling en al beval Masius, dat ze moest uitgevoerd worden, ,les 
affaires sont demeurez en ces termes'. Wegens de geringe inkomsten nam Hovius geen 
daadwerkelijk bezit van het dekenaat en legde bij de visitatie van Masius' opvolger 
Nicolaas van Zoes 14 juli 1615 zijn waardigheid neer. 

Zo zag Zoesius zich geplaatst voor de noodzakelijkheid van een nieuwe dekenale 
aanstelling. In jan. 1616 wendde hij zich per rekest tot de Aartshertogen Albert en 
Isabella. Hij zet de loop der gebeurtenissen in het kort uiteen en verzoekt, dat zij 
het dekenaat zullen confereren aan mr. Jan Jansen van Aerle, kanunnik van Oirschot 
en vice-deken van St.-Oedenrode, onder de verplichting van in Oirschot te resideren, 
hetgeen hij doen wil, mits hij de door Masius geordonneerde 25 mud rogge zal ge
nieten. In de kapittelvergadering van 22 maart laat Zoes door zijn penitentiarius J. 
Kievits zijn voorstel bekend maken. De kanunniken vragen bedenktijd en spreken 
hun verwondering uit, dat de bisschop zo in de weer is om een 'extraneus', iemand 
van buiten hun kapittel, aangesteld te krijgen, terwijl daarin toch ook wel geschikte 
personen gevonden worden. De aartshertogen vragen 19 april aan Zoes advies aan
gaande de benoeming van Frederik Havens uit Leuven, die zich voor het dekenschap 
gepresenteerd heeft. Drie dagen daarna adviseert Zoes per brief van uit Gemert in 
gunstige zin en schrijft gehoord te hebben, dat het kapittel per rekest verzocht om 

* 1 mud was in Oirschot 12 lopen. 
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continuatie van Wouter van Cuyck als vice-deken; hij voegt er bij, dat het de kanunni
ken alleen maar te doen is om zelf de inkomsten van het dekenaat te kunnen behouden. 
In een vriendelijk en eerbiedig schrijven (7 mei) vragen de kanunniken aan Zoes hun 
confrater Wouter van Cuyck als deken in Brussel aan te bevelen; hem hadden zij 
immers bij de visitatie van 14 juli 1615 in presentie van de bisschop gekozen en blijk
baar tot diens grote voldoening. Zoes repliceerde echter, dat ze Cuyckius toen niet 
als deken, maar als vice-deken hadden gekozen. Het slot was, dat Havens door de 
aartshertog benoemd werd. Tevergeefs wendde het kapittel zich begin augustus 1616 
nog tot de Raad van Brabant om Cuyckius te handhaven en de benoeming van Havens 
te vernietigen, wijl deze zonder voorafgaande verkiezing had plaats gehad. 

Havens kreeg van Zoes verlof om niet te resideren wegens gebrek aan een behoor
lijke competentie. Hij trachtte een kanunnikenprebende aan het dekenaat te doen 
verbinden, zoals Metsius vroeger al had gewild, maar dit schijnt hem niet gelukt te zijn, 
hoewel de Paus op verzoek van Zoes daarin (10 jan. 1620) toestemde. Havens werd 
2 aug. 1625 opgevolgd door Adrianus Baeckx van Baerlandt, wie (6 febr. 1626) een 
kanunnikenprebende werd toegekend. Baeckx stierf 24 juli 1650, zodat hij juist lang 
genoeg leefde om de tragische ondergang van het kapittel nog te moeten aanzien. 
Wel hield hij in Oirschot residentie, maar het pastoraat heeft hij er niet bediend. 

De parochiebediening schijnt van de kant van het kapittel, dat daarvoor toch de 
primaire verantwoordelijkheid droeg, in de laatste halve eeuw van zijn bestaan niet 
altijd de nodige belangstelling ondervonden te hebben. Het was de pastoor weinig 
behulpzaam in diens overdruk parochiewerk. Dat was de reden, schrijft bisschop Zoes 
in 1619, dat pastoor Petrus Vladeracken (f 6 jan. 1618) op 't laatst van zijn leven 
de pastorie van Zeelst had aanvaard en dat zijn opvolger Petrus Balenus, 'cloeck ende 
geleert man' het Oirschots pastoraat al na een goed jaar vaarwel zei. In een brief 
van 4 september 1619 schrijft de toen pas aangestelde pastoor Reinerus van Hee aan 
Zoes, dat het kapittel hem voor de zo grote gemeente slechts één medehelper gaf, en 
23 jan. 1620 klaagt hij opnieuw, dat hij te weinig hulp heeft en daarover meermalen 
met de heren kanunniken onderhandelde, maar dat deze, als onbekend met de ziel
zorg, zich er al te weinig van aantrekken en hem laten zingen voor dove oren. 

Een andere soort klacht werd later door Aug. Wichmans O. Praem., pastoor der 
parochie het Heike te Tilburg en landdeken van Hilvarenbeek, bij bisschop Ophovius 
tegen het Oirschots kapittel ingebracht, omdat het zonder verlof van bisschop of 
diens plaatsvervanger de Augustijnerpater Bartholomeus van der Veken als pastoor 
van Oirschot had benoemd. Bij schrijven, d.d. Geldrop 9 dec. 1633, gebiedt de bisschop 
de kapittelheren voortaan niemand meer tot de zielzorg toe te laten zonder uitdrukke
lijke toestemming van de landdeken (vgl. Brab. Heem IV 18). 

Tot aanvulling of nadere toelichting van hetgeen in dit hoofdstuk gezegd is over de 
gezamenlijke inkomsten van het kapittel, de z.g. capitulaire massa, en over het ge
brek aan dienstdoende parochiegeestelijkheid, volgt in bijlage II een lijst der tiend-
inkomsten van het kapittel over het jaar 1575 en in bijlage III het antwoord van de 
Provinciaal der Paters Capucijnen van de Vlaamse Provincie, d.d. Brussel 3 sept. 1620, 
aan bisschop N. van Zoes, die bij hem geïnformeerd had naar de mogelijkheid om vol
gens verlangen van heer Floris van Merode in Oirschot een capucijnenklooster te stich
ten. En ten bewijze dat er onder de Oirschotse kapittelheren toch ook waren, wie de 
parochiedienst, speciaal het onderwijs, de predikdienst en de armenzorg zeer ter harte 
gingen, volgen in bijlage IV een paar fundaties van de Oirschotse scholaster Jan 
Daems van Nuenen. 
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II 

SCHOLASTERIJ, CANTORIJ EN MATRICULARIJ 

1° DE SCHOLASTERU 

In de voorafgaande documenten, betreffende Hilvarenbeek en St.-Oedenrode, 
hebben wij verscheiden bijzonderheden over de kapittelschool in beide dorpen aan
getroffen. De straks nog volgende documenten zullen meermalen gewagen van de 
kapittelschool te Oirschot. Een breed-opgezette verhandeling over het middeleeuws 
kapittelonderwijs in Nederland zou buiten onze bevoegdheid en ook buiten het bestek 
dezer publicatie vallen, waarom hier slechts verwezen worde naar het helaas, onvol
tooid gebleven werk van DR. M. SCHOENGEN, Geschiedenis van het Onderwijs in Neder
land en het recente boek van PROF. DR. R. POST, Scholen en Onderwijs in Nederland 
gedurende de Middeleeuwen.'WeX achten wij het nuttig, tot toelichting van hetgeen onze 
documenten over genoemde drie Brabantse scholen hier en daar te lezen geven, enige 
aantekeningen over de vroegereeuwse kapittelscholen te laten volgen. 

Nadat Karel de Grote in de 8ste eeuw was begonnen het schoolwezen te organiseren, 
duurde het niet lang, of zo goed als elke parochie, waar een geregelde parochiedienst 
bestond, bezat naast haar kerk ook een school. Niet zonder reden hebben wij daarom 
op blz. 105 verondersteld, dat reeds in de karolingische tijd aan het monasterium 
of collegium clericorum van St.-Oedenrode een parochieschool was verbonden. Voor 
Hilvarenbeek, indien ook daar zulk klerkencollege bestond (wat waarschijnlijk is, 
zie blz. 18 ) geldt hetzelfde. Ook de geestelijkheid der oude L. Vrouwe-parochie 
Oirschot zal wel reeds in de karolingische tijd een school hebben geëxploiteerd. 

In alle geval is het zeker, dat in elk van de drie genoemde parochies van af de tijd, 
dat zij een kapittel van seculiere kanunniken hadden, ook een kapittelschool bestond. 
Zulk een kapittelschool was feitelijk een parochieschool, een school van de parochiekerk, 
maar omdat de parochiekerk bediend werd door het kapittel dat de school beheerde, 
werd zij toch terecht kapittelschool geheten. Alleen scholen, die geëxploiteerd werden 
door kapittels, waaraan geen parochiekerk verbonden was, konden kapittelscholen in de 
meest strikte zin geheten worden (prof. Post blz. 44, 45). 

Het spreekt van zelf, dat de kapittelscholen van eenzelfde land en tijd in de manier, 
waarop zij waren ingericht, bij alle verschil toch veel overeenkomst met elkaar hadden. 
Wat die van Hilvarenbeek, St.-Oedenrode en Oirschot betreft, mag men wel spreken 
van uniformiteit. Naar alle waarschijnlijkheid hadden onze drie peel-en kempenlandse 
kapittelscholen twee secties of afdelingen: een voor het lager en een voor het voor
bereidend hoger onderwijs. De laagste afdeling had ten doel aan de jeugd der parochie 
gelegenheid te bieden tot het ontvangen van godsdienstig en maatschappelijk onderwijs, 
al waren er betrekkelijk weinigen, die van de aangeboden gelegenheid gebruik maak
ten, vooral in de drukke zomertijd. De hoogste afdeling was voornamelijk bestemd 
tot opleiding van de clerus, speciaal om het eigen kapittel permanent te kunnen voor
zien van het benodigd personeel voor de canonicale eredienst. 

De kapittels waren gewoon een van hun geleerdste kanunniken aan te stellen als 
scholasticus of scholaster, die als hoofd der school belast werd met de algehele leiding 
van het onderwijs, ook met de koorzang en de liturgie, zolang ten minste geen cantor of 
zangmeester was aangesteld. Van af de 15de eeuw, wellicht reeds eerder, gaven op vele 
kapittelscholen de scholasters persoonlijk geen lessen meer en behielden zij alleen het 
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toezicht over de school en het beheer daarvan aan zich zelf. Voor het geven van onder
richt kozen zij dan een plaatsvervanger, die rector scholarum of schoolmeester ge
noemd werd en de scholieren wetenschappelijk en godsdienstig-zedelijk had op te 
voeden. Een van de rechten en plichten van de scholaster in die tijd was, een goede 
en bekwame schoolmeester aan het kapittel ter benoeming voor te dragen. Ook moest 
de scholaster zorgen, dat het schoolgebouw behoorhjk onderhouden werd. 

De leerlingen van het lager onderwijs bestonden uit jonge knapen, vooral van het 
eigen dorp, en onder hen enkelen - een negental, in later tijd dikwijls minder, - die 
ook onderricht kregen in de koorzang en wat latijn leerden om als koralen( chorales, 
chorauli), nl. als acolieten en jonge zangertjes, de koordienst mede te kunnen op
luisteren. De tweede afdeling was voor de oudere scholieren, die voorbereidend 
hoger onderwijs (een soort humaniora-opleiding) genoten, t.w. 1 ° de clerici, die in 
afwachting waren van hun benoeming tot kanunnik, candidaat-kanunniken dus, 
2° de clerici, die al een kanunnikenprebende ontvangen hadden, jonge kanunniken 
derhalve, en 3° de minderjarige vicarissen, die voor de niet-residerende kanunniken 
de koordienst waarnamen. Maar allen, zowel de ouderen van de hoogste als de 
jongeren van de laagste afdeling werden soms scholares (scholieren), doch gewoonlijk 
pueri (knapen) genoemd (zie blz. 24), vandaar dat de documenten spreken van pueri-
canonici (knapen-kanunniken). Deze jonge kanunniken - er waren er van ongeveer 
14-jarige leeftijd - gingen ter school, totdat zij, 18 a 22 jaar oud, de hoogste klas 
hadden afgemaakt en van school ontslagen, 'geëmancipeerd' werden. Zolang zij niet 
geëmancipeerd of niet tot subdiaak gewijd waren, ontvingen zij blijkens de kapittel
verordeningen (van Beek 1255, Rode 1256, Oirschot 1293) slechts de helft van de 
opbrengst hunner kanunnikenprebende. Ook in later tijd was dat blijkbaar zo, want 
de Oirschotse deken Wilhelmus de Pomerio (van den Bogaerd) verklaart 1 dec. 1505, 
dat de kanunnik Herman Cleynael, die als minderjarige (niet-geëmancipeerde) niet 
dezelfde rechten als de andere kanunniken en geen plaats in de hogere koorbanken 
(in superiori stallo) behoort te hebben, zich heeft voorzien van een 'mandatum mina-
torium' (dreigbevel) van de landvorst tegen het kapittel en dat hij daarom even veel 
van zijn prebende wil ontvangen, als de andere kanunniken van de hunne. Deken en 
kapittel protesteren hier tegen. A K O, reg. D 139 f ° 15 v. 

Na hun emancipatie gingen de meesten, zo niet allen, tot voltooiing van hun studie 
voor twee jaren 'ad studium generale', d.i. naar een of andere universiteit, zoals te 
Parijs, Keulen en later te Leuven (daar vooral) en Douay. Zoals wij op blz. 28 reeds 
schreven, moesten zij na die twee jaren gedurende één jaar hun eerste residentieplicht 
komen vervullen, om daarna hun studie aan de universiteit weer te kunnen voortzetten. 

Aangaande de vicarissen-scholieren schrijft Schoengen (blz. 213), dat dezen in de 
kapittelschool van St.-Marie te Utrecht, tegen betaling van een recognitie aan de rector 
der school en onder het gemis van zekere inkomsten, ook naar een andere school 
mochten overgaan, al was het geen universiteit. Datzelfde gebruik schijnt ook in de 
kapittelschool van St.-Albaan te Namen bestaan te hebben. In een studie over 'Les 
écoles capitulaires de Namur' van F. Courtoy leest men immers, dat twee vicarissen-
scholieren van St.-Albaan, met name Jean Jaspar in 1494 en Gillain Garin in 1511, tot 
voltooiing van hun opleiding naar de school te 's-Hertogenbosch overgingen^". Of 
bedoeld gebruik ook in Hilvarenbeek, St.-Oedenrode en Oirschot bestond, is ons niet 
bekend. 

Trouwens, van de schooltoestanden in de drie kapitteldorpen is over het geheel maar 
weinig bekend. Hoeveel onderwijzers waren er? Tot hoelang hebben er de scholasters 
zelf les gegeven? Gewoonlijk waren de kosters der parochiekerken ook belast met 
het schoolonderricht; gaven de kosters te Hilvarenbeek, St. Oedenrode en Oirschot 
ook onderwijs op de kapittelscholen aldaar? Waar stonden de schoolgebouwen en 
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hoe zagen zij eruit? Hadden de leerlingen van beide afdelingen hun schooUokalen in 
afzonderlijke gebouwen? Was de afdeling der ouderen intern en althans aanvankelijk 
of ook later, gehuisvest te St.-Oedenrode en Beek in een oud monasterium, te Oirschot 
in een coenobium? Werden in de laagste afdeling ook meisjes toegelaten, en zo ja, 
zaten deze afgezonderd van de jongens? Waren er soms ook bijscholen? Alleen na 
een grondig onderzoek van de plaatselijke gemeente-en parochiearchieven zou men 
wellicht de gestelde en meer andere vragen, althans gedeeltelijk, met min of meer 
zekerheid kunnen beantwoorden. 

Over de kapittelschool van Oirschot volgen hier thans nog enige bijzonderheden. 
Haar bestaan blijkt voor de eerste keer uit de kapittelstatuten van 1293, waarin ge
sproken wordt van de niet-geëmancipeerde knapen-kanunniken. Vóór de bouw der 
St.-Petruskerk, die omstreeks 1472 voltooid werd, bestond een afzonderlijke gebouw 
voor de kapittelschool (Schoengen blz. 237). Uit later tijd is bekend, dat de zolder 
boven de sacristie der St.-Petruskerk (in de zuidelijke kruisarm) gediend heeft als 
schooUokaal; niet heel lang geleden vond men daar nog in een stenen booggewelf 
enkele overblijfsels van een muurschildering. Mogelijk dat alleen de studenten 
der hoogste afdeling daar hun geleerdheid opdeden en dat de jongeren in een ander 
gebouw schoolgingen. Een universiteitsstudie schijnt voor de Oirschotse jonge kanu-
niken na hun emancipatie niet altijd verplichtend te zijn geweest, want in een geschil 
ten jare 1572 over de bijdrage van het kapittel aan het Bossche priesterseminarie, gaf 
het kapittel op de bewering, dat de Oirschotse school slechts onderwees 'in grammati-
calibus et politioribus litteris', tot antwoord, dat daaruit toch goede priesters waren 
voortgekomen, zonder dat zij naar elders waren gegaan om hun studies te voltooien 
(Schoengen blz. 237). 

Een van de kanunnikenprebenden was bestemd voor de scholasterij; de kanunnik, 
die als scholaster werd aangesteld, werd er de prebendaris van. De eerste Oirschotse 
scholaster, die wij vermeld vonden, was Johannes de Menhert in 1335. Na hem komt 
Willem Vos van af 1363. Diens opvolger werd aangesteld in 1383 door de hertogen 
Wenceslaus en Johanna. Acte van aanstelling in bijlage V. 

De vraag kan gesteld worden of genoemde Hertogen die aanstelling deden in hun 
kwaliteit van kerkpatroons. Als zodanig konden zij de kanunnikenprebenden begeven 
en omdat het steeds een kanunnik was, die tot scholaster werd benoemd, zou men allicht 
denken, dat zij op die titel de scholaster benoemden. Dan zou echter ook de mede
patroon, de heer van Oirschot, op zijn beurt recht van benoeming hebben gehad, 
maar wij herinneren ons niet, ooit ergens iets gevonden te hebben, wat er op wijst, dat 
de plaatselijke heren zich ooit met enige schoolzaken bemoeiden, noch te Hilvarenbeek, 
noch te Oirschot. Van de Brabantse hertogen is ons, behalve even vermelde aanstelling, 
ten minste ook nog bekend, dat hertog Hendrik III de scholasterij van St.-Oedenrode 
fundeerde. Daarom vermoeden wij, dat niet alleen de parochiekerken van Beek, Rode 
en Oirschot, maar ook de parochiescholen aldaar domaniaal bezit van de Hertogen 
warenen dat Wenceslaus en Johanna als'heren' van de school in 1383 de scholaster 
van Oirschot aanstelden. Later schijnen de Hertogen alle schoolaangelegenheden, ook 
de aansteUing van de scholaster, geheel aan het kapittel overgelaten te hebben. 
Het vroegereeuwse misbruik, dat de kerkelijke bedienaren hun officie veeltijds niet 
persoonlijk bedienden, wel de opbrengst er van opstreken, maar het door een ander 
tegen een overeengekomen beloning heten uitoefenen, schijnt ook onder de Oirschotse 
scholasters bestaan te hebben, want Henric van Petershem, zich zelf 'bastaert' noemend, 
bekent in een kwitantie, gegeven 19 sept. 1445 in zijn woning te Leuven (waar hij ver
moedelijk student was aan de toen nog jonge universiteit), dat hij als scholaster 44 
Philipsschilden van het kapittel van Oirschot ontvangen heeft (ƒ 166 nr 15) 

De scholaster Gijsbrecht (Giselbertus) van der Hert, als zodanig vermeld van af 
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1562 en overleden in 1575, werd opgevolgd door Anthonius Berwout. Meer andere 
Oirschotse scholasters kan men vinden bij Coppens III: 2 blz. 152 en Schutjes V 
364 V.V., die echter de scholaster verwart met de schoolrector (de schoolmeester), 
waarbij schrijft, dat Henricus Leermakers, in 1641 'doctissimus rector scholarum' 
genoemd, de school bestuurde; niet de schoolrector, maar de scholaster was de 
eigenlijke schoolbestuurder en dat was in die tijd Cornells Poirters. Onder diens be
stuur werd de school in bezit genomen door de Protestanten en hield ze als katholieke 
school op te bestaan. 

2 ° DE CANTORIJ 

In het kapittel van Oirschot was de cantorij geen beneficie, zoals in dat van Hilvaren-
beek, maar een officie, zie blz. 32. De grondslag der Oirschotse cantorij werd gelegd 
in 1491 door de Oirschotse priester Engelbert van den Spijcker, kanunnik der collegiale 
Mariakerk in het kapitool te Keulen en vicarius der grote kerk aldaar. Een document 
van betrekkelijk grote omvang, afkomstig van de hoeve Eeckerschot te Oirschot, 
berustend thans in het archief van het bisdom 's-Hertogenbosch (dossier 'Oirschot'), 
deelt ons uitvoerig mede, op welke wijze deze fundatie tot stand is gekomen. Dit 
document, dat wij in zijn geheel zullen opnemen in bijlage VI, bestaat feitelijk uit vijf 
verschillende stukken, die op de fundatie rechtstreeks of zijdelings betrekking hebben: 
1 ° een acte van 6 nov. 1492 betreffende de opening van het testament van de stichter, 
2° diens testament van 6 maart 1490, 3° diens codicil van 20 april 1491, waarbij de 
cantorij wordt gesticht, 4° een stuk van 1492 waarin Engelbert nog enkele nieuwe 
legaten toevoegt aan die, welke hij reeds gemaakt heeft, 5° een acte van 23 juni 1501, 
waarbij de cantorij door Beertkinus van den Spijcker definitief wordt opgericht en 
door het kapittel van Oirschot wordt goedgekeurd. 

De opening van het testament op 6 nov. 1492 geschiedt door een notaris in het trap
penhuis van de Oirschotse kapitteldeken Wilhelmus Amoldi (Aerts), op verzoek 
van Beertkinus van den Spijker en Johannes van der Donck als executeurs van het 
testament, ten overstaan van genoemde deken en in tegenwoordigheid van erfgenamen 
en getuigen. Twee getuigen, de Oirschotse priester Hendrik, zoon van wijlen Willem 
Voss, en Petrus Doerkens van Eindhoven, verklaren onder eed, dat het zegel op het 
testament het eigen zegel van heer Engelbert is. 

Voornaamste inhoud van het testament van 6 maart 1490: 
De testa teur benoemt tot testamentaire executeurs heer en mr. Henricus van Berchem, 

professor der theologie en kanunnik der Mariakerk in het kapitool te Keulen, en 
mr. Theodricus van Raemsdonck alias van den Bosch s.th.lic; beheer en distributie 
van zijn nalatenschap draagt hij op aan Beertkinus van den Spijcker, een zoon van 
zijn broer Jan. 

Inhoud der voornaamste bepalingen van het codicil van 20 april 1491: 
Van ouderdom gebroken, kan hij zelf geen uitvoering meer geven aan zijn voor

nemen om in de moederkerk van St. Petrus te Oirschot (de dochterkerk van St. Odul-
phus te Best was in wording) een cantorij te stichten, gelijk in Hilvarenbeek. Daarom 
draagt hij zijn neef Beertkinus van den Spijcker op zijn stichting ten uitvoer te brengen. 
Hij vermaakt daaraan een groot deel van zijn bezittingen, t.w. al zijn goederen te 
Oirschot en Mensvoort (op Acht), en bindt zijn fundatie vast aan zijn ouderlijk huis 
met aanhorig land te Verrenbest (onder Best). Het rectoraat der cantorij zal gegeven 
worden aan zijn neef Beertkinus (waarschijnlijk ten behoeve van diens jongste zoon 
Jacob) en na hem aan de verdere mannelijke afstammelingen van stichters broer Jan, 
nl. aan studenten of clerici, die priester willen worden. Heeft de rector van het officie 
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vóór hij zijn 24ste jaar voleindigd heeft, verzuimd de priesterwijding te ontvangen, 
dan moet het officie aan een ander worden gegeven. Wil hij zich (voor zijn studie) 'ultra 
montes' begeven, dan moet hij zijn ontslag nemen. Hij mag geen concubien hebben 
en zal zijn zuster of nicht bij zich in huis hebben. De stichter wenst, dat de inkomsten 
der kapel en broederschap van St. Odulphus te Best bij de dekenij van Oirschot worden 
geïncorporeerd, op kosten van die van Best en Aerle (gehucht onder Best), dat de 
kapel door twee amovibele kapelaans bediend zal worden, waarvan de een zal wonen 
in Oirschot, de ander in Best, en dat die van Aerle en Best dan alle kerkelijke sacramenten 
zullen hebben, behalve doop en begrafenis. Hij legateert aan de cantorij zijn vergulden 
kelk, missaal en koorkap; zijn zilver mag tot verdere ornamentatie dienen en is dit nog 
niet toereikend genoeg, dan kan het ontbrekende nog aangevuld worden uit de jaarlijkse 
opbrengst zijner vaste goederen. Het patronaat der cantorij zal na zijn dood toekomen 
aan zijn genoemde neef Beertkinus en vervolgens altijd aan den oudste van diens na
komelingen. Het bezit van stichters ouderlijk huis met bijhorende grond zal onafschei
delijk aan de cantorij annex zijn. 

Uit het laatste van de vijf stukken, de acte van 23 juni 1501, blijkt, dat Beertkinus bij 
de definitieve oprichting van de cantorij in overleg met het kapittel de verplichtingen 
van de cantor als officiant en rector der fundatie, vooral aangaande de koordienst, 
nog nader heeft bepaald; o.a. wordt hem de verplichting opgelegd van wekelijks twee 
Missen, een op zondag en een op woensdag of een andere dag, een ter ere van de Lieve 
Vrouw, te celebreren op het hoogaltaar door hem zelf of, indien hij belet is, door een 
ander, maar zo dat in de ene week steeds een Mis geschiedt van O. L. Vrouw en in de 
de andere week een requiem-mis voor de stichters, diens ouders en weldoeners. Verder 
worden specifiek aangewezen de goederen en jaarlijkse grondrenten, waarmede de 
cantorij is gedoteerd. 

Tussen de latere familieleden van Engelbert van den Spijcker ontstond tegen het 
einde van de 16de eeuw een proces voor de Raad van Brabant over het patronaats-
recht der cantorij. Uit een der processtukken (arch. sem. Haaren, coU. 1 nr. 93) blijkt, 
dat Jacob van den Spijcker, zoon van de herhaaldelijk genoemde Beertkinus (in het 
proces Bertijn genoemd), de eerste collator van de cantorij was, die als zodanig werd 
opgevolgd door Dirk Hoppenbrouwers. Een kleinzoon van Beertkinus (Bertijn), met 
name Nicolaas Diericxszn. van den Spijcker, verzette zich tegen het patronaat van 
Dirk Hoppenbrouwers, alsook tegen Hendrik Aelbrechts en de kinderen van Aert 
van der Straten, volgens hem onrechtmatige 'occupateurs' van Heer Engelberts vader
lijk huis. Hij werd 3 juni 1606, toen het proces al verscheiden jaren had geduurd, in 
zijn eis niet ontvankelijk verklaard. 

Ook blijkt uit een van die processtukken, dat als cantors werden aangesteld de priester 
Embrecht Henricx Joordens soone Hoppenbrouwere, na diens bedanken Anthonis zoon 
van Hendrik Aelbrechts en na hem Heer Jan Hendrik Aelbrechts, vermeld in 1616. 

Nadat in het midden van de 17de eeuw de Oirschotse cantorij door de Staten-Gene-
raal was aangeslagen, kwam het patronaat en collatorschap daarvan in Protestantse 
handen. Zo vindt men collators vermeld Willem van Ravestein, schoolmeester te 
Bakel, na diens dood Arnoldus zoon van Hendrik Bukkinx en daarna diens oudste 
zoon Arnold, wonende op Milschot onder Gemert. 

3 ° DE MATRICULARIJ 

Men mag veronderstellen, dat de matricularij of kosterij van Oirschot, die eveneens 
tot de kerkelijke beneficiën behoorde, wel ongeveer even oud was als de parochie; 
een stichtingsbrief is er niet van bekend. 
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Tussen het ambt van matricularius en dat van koster (custos ecclesiae) schijnt oud
tijds enig verschil bestaan te hebben. Waarschijnlijk had een matricularius iets waar
diger bedieningen in de kerk te vervullen dan een koster en misschien bestond het 
verschil ook hierin, dat het ambt van een matricularius in tegenstelling met dat van 
een koster meestal of altijd een kerkelijk beneficie was. In later tijd evenwel beschouwde 
men beide ambten als identiek en werden de benamingen matricularius en koster 
(matricularij en kosterij) zonder onderscheid dooreengebruikt voor een en hetzelfde 
ambt. 

Het ambt van matricularius of koster stond algemeen in hoog aanzien. Om het te 
bedienen moest men tot in de 17de eeuw volgens kerkelijk voorschrift priester of 
minstens clericus zijn. Een priester-koster stond hoger dan een van de vele kapelanen 
of altaristen zonder zielzorg en een koster-clericus minstens even hoog als een van de 
vele kapittelkanunniken, die slechts clerici waren. In dit verband kan gewezen worden 
op een document van 1395, waarin een Oirschots kanunnik zijn kanunniksdij ruilt 
tegen zekere kosterij elders, zie bijlage VII. 

Gewoonlijk bekleedde de koster in later tijd tevens het schoolmeesterambt, die 
van Oirschot waarschijnlijk eveneens. Ook was de koster te Oirschot gewoonlijk 
tevens kanunnik aldaar, in alle geval behoorde hij tot de suppoosten van het kapittel. 
Onder de hierna nog mede te delen statuten van het kapittel zal men dan ook bepalingen 
aantreffen aangaande de taak des kosters. 

De incorporatie der kosterij van Oirschot bij de kerkfabriek moet haar aanzienlijk
heid niet weinig benadeeld hebben, omdat zij oorzaak was, dat de koster, zoals de 
kapittelstatuten uit die tijd zeggen, voortaan nog slechts een jaarlijks ,deser-
viteur' (annalis deservitor) zou zijn en ook niet meer de volle vruchten uit zijn 
beneficie zou beuren, maar in plaats daarvan zijn inkomsten voortaan van de kerk
fabriek moest ontvangen. Bij die incorporatie behoren wij even stil te staan. Zij ge
schiedde kort vóór of in het begin van 1435 op verzoek van het kapittel door Johannes 
van Heinsbergen, bisschop van Luik (1419-1456), omdat de kerkfabriek geen vol
doende middelen bezat tot onderhoud der kerk. Voorwaarde was, dat de werkzaam
heden, welke aan de matricularij verbonden waren, zouden opgedragen worden aan 
een geschikt persoon, die van de kerkfabriek uit de opbrengsten van de matricularij 
een passend salaris zou krijgen. De bisschop liet een en ander in de kerk van Oir
schot publiceren. Hierna verzocht het kapittel bij suppliek aan Julianus van de kerk 
van S. Sabina te Rome, gewoonlijk priester-kardinaal van S. Angelus geheten, pause
lijk legaat voor Duitsland, de gedane incorporatie te willen bevestigen. In antwoord 
hierop richt de legaat 30 april 1435 een schrijven aan Petrus Crom, kapitteldeken van 
St.-Jan te 's-Hertogenbosch (een Oirschottenaar), waarin hij de incorporatie goedkeurt 
en hem gelast haar ten uitvoer te brengen, mits de inhoud der suppliek overeenkomstig 
de waarheid is, hetgeen hij niet kan beoordelen, zodat hij het onderzoek dienaan
gaande aan de discretie van Crom toevertrouwt, diens conscientie daarin belastend, 
zie bijlage VIII. 

Bij notariële acte van 30 juli 1435 geeft de Bossche deken vervolgens uitvoerig 
verslag, hoe hij zich van zijn taak kweet: Allen, die bij de zaak meenden interesse te 
hebben, of er bezwaar tegen hadden, had hij bij openbare brieven in de kathedraal 
van Luik en de St. Peterskerk van Oirschot ('in faciebus cathedralis Leodiensis, 
necnon dicte collegiate S. Petri in Oerscot ecclesiarum') opgeroepen om op bepaalde 
dag en uur voor hem te 's-Hertogenbosch in zijn dekenale woning te verschijnen. 
Verschenen waren Luppertus van der Braken, procurator en sindicus van het Oirschots 
kapittel", en de toenmalige matricularius Rutger Voss. Deze laatste legde alsdan 
zijn officie in handen van Crom vrijwillig neer onder voorwaarde, dat hij uit de op
brengst der matricularij levenslang een jaarlijks pensioen zou ontvangen en onder de 
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beëdigde verklaring, dat hij afstand deed, zonder dat daarbij simonie of corruptie 
aan was te pas gekomen ('quod in resignatione hujusmodi non intervenit symoniaca 
pravitas, aut etiam corruptela'). De procurator en sindicus Luppertus verklaarde alles 
volkomen goed te keuren. Na dan nog in het bijzijn van getuigen al de desbetreffende 
brieven onderzocht te hebben, geeft de deken krachtens het hem verleend gezag zijn 
goedkeuring en bevestiging aan de incorporatie. Notaris Johannes Gruter de Venrade 
stelde de acte hiervan in forma, maar zij was geconcipieerd door een ander ('per alium 
me aliunde occupato fideliter scriptum') in de woning van de deken te 's-Hertogen-
bosch. De getuigen waren Johannes Osman en Goeswinus Rover, kanunniken, en 
Henricus Fabri, kapelaan in St.-Jan te 's-Hertogenbosch {1166 nr. 12) 
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Ill 

DE KAPELANIESTICHTINGEN 

Het kapittel had de opperleiding over het gehele kerkelijke leven in de parochie. 
Vanzelfsprekend strekte zijn bestuursmacht zich uit over de talrijke geestelijke stich
tingen, die er bestonden. De stichtingen, welke in dit hoofdstuk ter sprake komen, 
zijn de eenvoudige kapelanieën zonder zielzorg, gemaakt aan een of ander altaar. 
Zulk een kapelanie was een kerkelijk beneficie, indien ze kerkelijk (door paus of 
bisschop) was goedgekeurd. Ontbrak die goedkeuring, dan was ze slechts een kerke
lijk officie. Onder de hier te behandelen kapelanieën komen drie officiën voor nr. 1,4 
en 6, de overige zijn beneficiën. Het officie onder nr. 1 is een misfundatie uit 1400, 
die in zeker opzicht van de gewone misfundaties (officies of beneficies) afwijkt. Wel 
heeft ook zij, evenals andere misfundaties, ten doel aan een bepaald altaar (kapel) 
H. Missen te doen opdragen en de priesters (kapelanen), die daarmede belast zijn en 
de personen, die daarbij behulpzaam zijn, een jaarstipendium voor hun levensonder
houd toe te kennen, doch haar stichter bedingt daarbij voor zich zelf of zijn verwanten 
of anderen niet het recht, gelijk de stichters van misfundaties gewoonlijk doen, om 
de priester, die met het lezen der gefundeerde Missen belast wordt, te presenteren of 
voor te dragen. 

Het kapittel moest beslissen, of het een nieuw te stichten kapelanie al of niet zou 
goedkeuren en aanvaarden. Was ze aanvaard, dan had het kapittel te zorgen, dat de 
voorwaarden werden nagekomen, waaronder de kapelanie was gefundeerd, en dat 
de daaraan verbonden lasten werden volbracht. 

Van de 14 kapelanieën, welke wij zullen bespreken, zijn er slechts twee, t.w. nr. 
1 en nr. 4, waarvan de oorspronkelijke stichtingsacten nog aanwezig zijn. De andere 
zullen met de vele archieven, welke in de parochiekerk bewaard werden, door de 
bekende kerkbrand van 1462 zijn vernietigd. Afschriften vindt men in het archief 
van het Bossche bisdom, dossier Oirschot, en ook in het Bossche rijksarchief, kapittel 
van Oirschot, register D 139. Dit register schijnt in 1505 aangelegd te zijn. Van af dat 
jaar diende het als notulenboek der kapittelvergaderingen, waarvan de acten door de 
secretarissen van het kapittel (zich notarissen noemend) werden ingeschreven. Ver
scheiden afschriften van oude kapelanie-fundaties werden daarin opgenomen. De 
meeste daarvan zijn geauthentiseerd en waarschijnlijk ook ingeschreven door de 
openbare notaris Johannes Buetzelar, wiens notariaat men in de jaren 1504-1506 
vermeld vindt. 

De stichtingsbrieven van de Oirschotse kapelanieën zijn ongetwijfeld waard, zo 
niet alle naar de vorm en in hun geheel, dan toch minstens grotendeels naar hun 
inhoud, voor de toekomst bewaard te blijven, al ware het alleen om mede te kunnen 
dienen als gedenk- en bewijsstukken van de godsvrucht onzer Brabantse voorouders. 

Bij de behandeling der kapelanieën, waarvan de copieën der stichtingsbrieven ont
leend zijn aan genoemd register van het Bossche rijksarchief, zullen wij de bron ver
melden als D 139. 

De aanstonds te vermelden kapelanieën werden alle gesticht in de Oirschotse pa
rochiekerk van St. Petrus, twee uitgezonderd: nr. 2 werd gesticht in de L. Vrouwe 
kapel (zo heette men in later tijd de L. Vrouwekerk dikwijls) en nr. 4 in de St.-Odul-
phuskapel te Best. 

De fundatieacten gewagen van capellani en wicüxii perpetui en annales. Aldus werden 
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de bij het kapittel dienstdoende priester-suppoosten onderscheiden; voor de capellani 
en vicarii annales moest de dienstbetrekking elk jaar vernieuwd worden, want deze 
werden slechts voor één jaar door het kapittel aangenomen. 

1 Misfundatie van Jordaan Brant, (Zie bijlage IX1). De naam van deze Oirschotse 
priester komt dikwijls in de Oirschotse archieven voor, meermalen als Jordaan Brant 
van Straten (Schutjes V 350 noemt hem bij vergissing Jan). Hij was kanunnik der 
kapittels van St.-Jan en St.-Maarten te Luik, St.-Odulphus te Looz (Loon, Borgloon) 
en pastoor te Neerpelt, maar verbleef te Luik. Hij stierf in 1395. Het jaargetijdenboek 
van Oirschot stelt de viering van zijn jaargetijde op 22 oktober. 

In zijn testament - aldus het kapittel in de acte van goedkeuring der fundatie d.d. 
2 mei 1400 - heeft de stichter een dagelijkse vroegmis verordend en wel een requiem
mis, indien er geen concurrentie van een hoger rangfeest is. De priester, die de mis 
zal celebreren moet een jaarpriester (sacerdos annalis) zijn. De uitvoerders van het 
testament hebben kelk, missaal, ornamenten, mappen enz. aan de kerkmeesters 
overhandigd. Tot onderhoud van de mispriester en voor salaris van de koster wegens 
misdienst, goede bewaring van kelk enz. en klokluiden op zijn jaargetijde, heeft hij 
een jaarlijkse erfrente van 30 oude gouden schilden gelegateerd. De kerkfabriek moet 
alles, kelk enz. goed in orde houden. Het kapittel hecht gaarne zijn goedkeuring aan 
deze stichting, maar bij een uitvaart kan de kapitteldeken de gefundeerde mis ver
plaatsen na zijn offertorium (om te voorkomen, dat hij anders nadeel zou hebben in 
hetgeen de gelovigen bij het offertorium offerden). Elk jaar zal het twee priesters en 
een dienaar deputeren om de mispriester onder de jaargetijdemis te assisteren. 

2 Beneficie van St. Brigida, (5 okt. 1426 bijl. IX 2). Dit beneficie werd gesticht in de 
L. Vrouwekapel door de roedrager van het kapittel Jan van den Doeren (de Spina) van 
Aerschot. Stichter woonde reeds vóór 1389 in Oirschot en stierf daar in 1426. Met de 
in de stichtingsacte genoemde Margareta Theoderici Nevenzoen en Lya dochter van 
Jan van Maren had hij een onwettige samenleving (Dr. P. C. Boeren, Land van mijn 
hart blz. 17, 18). De stichtingsacte houdt in: 

De stichter wil in genoemde kapel een altaar ter ere van St.-Brigida stichten; onder 
meer andere goederen vermaakt hij daaraan zijn woonhuis en hof. De rector zal aan 
het altaar drie wekelijkse Missen doen of laten doen, jaarlijks op de sterfdag van de 
stichter een jaargetijde laten celebreren voor de stichter, diens ouders en wijlen Heer 
Johannes Hugonis, kanunnik te Luik, en bovendien na zijn priesterwijding jaarlijks 
een dertigste, t.w. 30 achtereenvolgende Missen, celebreren voor de stichter, diens 
ouders, vrienden en weldoeners; hij mag geen bijzit hebben, moet kapelaan (bene
ficiant) der kerk van Oirschot zijn, onder de protectie van het kapittel staan (als 
suppoost) en persoonlijk resideren. Zijn zoon Jan, dien hij verwekte bij Margareta Dirks 
Neven, zal de eerste rector zijn. Het presentatierecht behoudt hij de drie eerste keren 
voor aan zichzelf en zijn opvolgers, daarna zal het toekomen aan de kapitteldeken, 
samen met de kerk- en H. Geestmeesters van de St.-Petruskerk. 

Beneficie van de Allerheiligste Drieëenheid (8 juli 1437 bijl. IX 3). De stichter is Petrus 
Crom, deken van het kapittel van St.-Jan te 's-Hertogenbosch, afkomstig van Oirschot. 
Hij heeft ter ere van de H. Triniteit, de apostelen Petrus en Johannes en St.-Odulphus 
voor zich, zijn ouders, broers, zusters en weldoeners een altaar nieuw doen oprichten 
aan de linkerzijde in de parochiekerk van Oirschot, waarin hij, zijn ouders, broers 
en zusters het H. Doopsel ontvingen. Hij vestigt op het altaar een Mis als kerkelijk 
beneficie. De rector zal een seculier clericus zijn van het gremium van het kapittel, 
gelijk de andere beneficianten. Bij testament heeft hij de rector 21 mud rogge toe-
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gekend. Later kan hij aan zijn stichting, zo nodig, nog een tweede beneficie toevoegen. 
Hetpatronaat behoudt hij zichzelf voor en kan daarover bij testament nader beschikken. 
Verder doet hij onder bepaalde voorwaarden schenkingen aan de beneficianten, de 
kerkfabriek en de armen. 

Uit de fundatiebrief blijkt, dat Petrus Crom o.a. een missaal aan het Triniteitsaltaar 
vermaakte. Waarschijnlijk is van dat missaal nog één blad over. Aan de voorzijde 
van een perkamente folio, dat in later tijd als schutblad vóóraan in register D 139 
schijnt ingebonden, staat immers een oude lijst der inkomsten van het Triniteitsaltaar 
waarboven in gotisch missaalschrift te lezen staat: Sequuntur redditus altaris, fundati 
in ecclesia Sancti Petri apostoli Oerscottensis in honorem Sancte Trinitatis per Dnum 
Petrum Crom, decanum ecciesie Sancti Johannes in Buscoducis et suos coheredes. Onder 
de lijst aan de voet van het folio staat geschreven met andere hand, maar in hetzelfde 
gotisch schrift (enkel in rood): Missale ordinarium Leodiense, collatum altari Sancte 
Trinitatis suprascripto a Dno Petro Crom, decano et fundatore supranotato. 

Dit folio zal dus oorspronkelijk een blad geweest zijn uit het missale, door P. Crom 
aan zijn fundatie geschonken, dat (misschien iets later) gebruikt is om er de fundatie
inkomsten op aan te tekenen. 

Tweede fundatie. De stichter Petrus Crom deed in 1450 afstand van zijn Bosch dekenaat 
om het Brigittijnerhabijt aan te nemen in het klooster Koudewater onder Rosmalen. 
Kort te voren verhoogde hij de dotatie van hetzelfde altaar met vijf mud rogge jaarlijks 
en vestigde hij daarop nog een tweede beneficie van de H. Drieëenheid o.a. onder na
volgende bepalingen. De twee beneficiën zullen bediend worden door twee rectoren, 
t.w. twee seculiere clerici, zo mogelijk van zijn familie. Zou een van hen ooit vervallen 
tot kennelijk concubinaat en na drievoudige aanmaning van deken en kapittel daar 
niet van afzien, dan moet hem zijn kapelanie ontnomen worden. Beide rectoren zullen 
elk op hun beurt, dagelijks de eerste Mis aan het altaar lezen voor hem, zijn broers, 
zusters en weldoeners. Van de gezamenlijke inkomsten beider beneficiën, bedragende 
26 mud rogge, zullen aan hem en zijn zusters Elisabeth en Heilwig (aan elk van hun 
drieën) hun leven lang jaarlijks 2 mud uitgekeerd worden. 

Op last van de kapitteldeken Franco van Boert werd de acte van deze tweede fun
datie 12 febr. 1450 verleden voor notaris Henricus Belarts, clericus; getuigen waren 
Johannes de Baest, Wilh. de Oudenhoeven priesters. Joh. Walteri Bruystens, Joh. 
Roefs, Joh. Bruystens, Wilh. Brouwer, Adrianus de Spina en Goeswinus Rutgeri, 
inwoners van Oirschot. 
Ratificatie: Op verzoek van Johannes Crom en Johannes van Oss, parochianen van 
Oirschot, wordt de acte van 12 febr. 1450 waarvan de minute verloren is, op 4 jan. 
1504 door het kapittel geratificeerd, om te voorkomen, dat de beneficiën in prejudicie 
van hen en hun bloedverwanten zouden begeven worden. Acte opgemaakt door de 
notaris Joh. Buetzelar de Xantis, clericus Coloniensis, copie van 8 okt. 1535 door 
Mayenus (van der Meyen?) 

4 Stichting der kapel van St. Odulphus in het gehucht Best. Deze stichting betreft de 
oprichting van de parochie Best. De eerste acte, die aan de oprichting voorafging, 
dagtekent van 14 aug. 1437. De priester-notaris Jordanus Ancelmi Hannen acteert 
dat de parochianen van Aerle, Best, Verrenbest en Ten Houte met toestemming van de 
Oirschotse kapitteldeken Johannes Oem van Bockhoven en kapittelkanunniken in de 
St.-Odulphuskapel te Best een altaar ter ere van de Moeder Gods Maria en de 
H. Odulphus gesticht en gedoteerd hebben tot onderhoud van een rector der kapel. 
De daartoe gemaakte renten met de landerijen, waarop ze gevest zijn, worden opge
noemd. De acte werd vóór het kerkhof der Lieve Vrouwe-kapel te Oirschot op ver-
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zoek van Thonaas van Audenhoven, rentmeester der St.-Odulphuskapel, opgemaakt 
in tegenwoordigheid van Henricus de Meduwen, pastoor (curato presbytero) van 
Oirschot, Jacobus Johannis Rutgheri Voss, Jacobus Braxator, clerici, Gerlacus Gerardi 
de Millinckrode en Johannes Groet Dirksoen, laïci (/ 166, nr 13). 

De eigenlijke stichtingsacte is van 20 aug. 1437; zij volgt in bijlage IX 4. 
Het kapittel begint met te zeggen, dat het een verzoekschrift ontving van de parochi

anen van Oirschot, die wonen in de hertgangen Aerle, Best, Verrenbest en Ten Houte^'. 
Dan volgt het verzoekschrift van die inwoners: 

Zij wonen ver van de moederkerk, wat velerlei moeilijkheden veroorzaakt. Zij hebben 
daarom een kapel met altaar gebouwd in den hertgang Best ter ere van St.-Odulphus, 
die daar, naar wordt beweerd, geboren en opgevoed werd. Nu verlangen zij die 
kapel tot een rectoraat op te richten. Voorwaarde: De kapitteldeken van Oirschot 
zal het patronaatsrecht hebben, de rector aan het kapittel kunnen voordragen en 
deze zal aan het kapittel verbonden blijven. Dan volgen bepalingen over de diensten, 
die hij zal verrichten, en de verplichtingen en vereisten, waaraan hij moet voldoen. 
De twee kapelmeesters, die de inwoners zullen kiezen, moeten aan deken en kapittel 
jaarlijks rekening en verantwoording doen en den deken 1 gulden betalen als erkenning 
van de jurisdictie der moederkerk. Hierna verklaren deken en kapittel: Omdat dit 
alles niet kan geschieden zonder onze toestemming en omdat wij het voornemen van 
van bedoelde inwoners lofwaardig achten, schenken wij onze goedkeuring aan hun 
verzoek. Tot slot worden de goederen opgesomd, waarmede de inwoners kapel en al
taar hebben gedoteerd onder vermelding van al degenen, die zich tot die dotatie ver
plichten en van het hetgeen ieder van hen daartoe zal opbrengen. Tot zover de stichtings
acte. 

Toch zou er van de kant van het kapittel nog veel obstructie komen, zodat de stich
ting nog lange jaren onuitgevoerd bleef, zelfs nog nadat in de kapittelstatuten van 1472 
werd vastgelegd, dat de fundatie van het St.-Odulphusaltaar, gelijk ze beschreven 
en bezegeld was, onverbrekelijk onderhouden moest worden. De twee volgende oor
konden tonen aan, hoe de Bestenaren (inwoners van Oirschot) de fundatie bevorder
den en hoe ze ten laatste haar definitief beslag kreeg. 

1497 juni 10. Oorkonde van Johannes van Hoern, bisschop van Luik: 
Wijlen Johannes Crom, laïcus, en meer andere inwoners van Oirschot hadden jaar-

renten tot een gezamenlijk bedrag van circa 16 mud rogge gemaakt aan het altaar der 
kapel te Best ter ere van St.-Odulphus. Na enkele daaraan verbonden voorwaarden te 
hebben afgewezen, richt de bisschop nu het altaar op tot een eeuwigdurend bene
ficie, hetgeen tot dan toe nog niet geschied was. De oprichting geschiedt onder onge
veer dezelfde voorwaarden als die der stichtingsacte van 20 aug. 1437. Ook was nog 
altijd geen rector aangesteld; daarom stelt hij nu mr. Godefridus van Eindhoven voor 
de eerste keer als rector aan (/ 166 nr. 25). 

1507 nov. 13. Oorkonde van Erardus van der Marck, bisschop van Luik: 
Deken en kapittel van Oirschot beweerden, dat de oprichting der kapel te Best 

ongeldig was, omdat in de stichtingsacte (van 20 aug. 1437) niet de woorden 'erigimus 
et fundamus' gebezigd waren, waarom zij haar slechts voor een eenvoudige kapelanie 
(zonder zielzorg) hielden. Op verzoek der inwoners van Best verwerpt de Bisschop hun 
zienswijze en verklaart de oprichting der kapel volkomen geldig (ƒ 166 nr. 29). 

5 Beneficie van het H. Kruis, (23 sept. 1437, bijl. IX 5) De matronen Margareta, 
dochter van wijlen Jan Zuetrix, en Elisabeth, weduwe van Daniël van Vlierden, stichten 
een kapelanie op het H. Kruisaltaar. De rector zal wekelijks twee Missen celebreren 
of door een ander priester doen celebreren, maar moet niettemin de koordienst onder
houden. De twee eerste keren zullen zij de rector aan het kapittel voordragen, 
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daarna zal het kapittel er ten volle over kuimen beschikken. De vermeld wordende 
dotatiegoederen liggen onder Oirschot, Vlierden en Eindhoven. 

Het kapittel keurt alles goed. 

6 OflBcie van het hoogaltaar, (20 mei 1484, bijl. IX 6). De stichter was Jordanus van 
Geldrop. In 1450 was Joerden Jans van Geldrop reeds kanunnik in Oirschot en in 
1470 was hij met Johannes Wilhelmi Vos ook kerkmeester. Hij was waarschijnlijk 
slechts een getonsureerde clericus. Bepalingen uit de stichtingsacte: 

Jordanus heeft bij zijn dood voor hem, zijn ouders en weldoeners een dagelijkse 
H. Mis besteld op het hoogaltaar, op te dragen na de Metten. Zijn zoon, de priester 
mr. Jordaan, belast hij met het officie en na diens dood zal deken en kapittel de colla
tor zijn. De priester, die zij dan zullen aanstellen zal een jaar-priester zijn, die elk 
jaar amovibel is, maar mag niet een van de zes hebdomadariërs (weekwaarnemers) 
of jaar-vicarissen zijn, tenzij er zeven jaar-vicarissen of hebdomadariërs zouden zijn; 
in dit geval zullen die zeven ook, elkander afwisselend, de Mis kunnen doen. Hij heeft 
vele mudden rogge (in de acte specifiek vermeld) als jaarrenten aan het altaar vermaakt 
en de gehele opbrengst van zijn kanunnikenprebende in het jaar van gratie (anno 
gratiae) stond hij af aan de kerkfabriek voor het in orde houden van de ornamenten 
(kasuifel, albe, stool enz.), die hij aan het altaar schonk, en van de overige altaar-
benodigdheden. 

Opmerkelijk in deze stichtingsacte is de zeer nadrukkelijke stipulatie, dat de funda
tie volstrekt geen kerkelijk beneficie, doch slechts een officie of jaardienst mag zijn. 
Een beneficiant kon immers niet tegen zijn wil door het kapittel ontslagen worden, 
maar van een officiant, die slechts voor één jaar werd aangesteld, kon men gemakkelijk 
af komen. 

De inkomsten van het officie werden vermeerderd bij acte van 24okt. 1505. De 
clericus Thomas zoon van Henricus Thome van der Snepschoet doet daarin aan het 
kapittel navolgend voorstel: Hij zal de inkomsten van het hoogaltaar-oflicie, gesticht 
door Jordanus van Geldrop, met 1 % rnud rogge jaarlijks verhogen en aan de ka
nunniken en kapelaans der kerk bovendien voor het houden van een jaargetijde 
voor zijn ouders '/2 mud schenken (% voor de kanunniken, Vs voor de kapelaans) 
bijaldien het kapittel de bediening van bedoeld officie hem ad vitam zal opdragen. 
Het kapittel stemt toe op voorwaarde, dat Thomas de aan het officie verbonden 
Missen zal celebreren of door een ander zal doen celebreren en de koordienst volgens 
de fundatiebrief zal onderhouden. D 193 f ° 17 

7. Beneficie van St. Sebastiaan, (3 jan. 1486 bijl. IX 7). Jacobus Dormalen, notaris 
van het Luikse Hof en parochiaan van Oirschot, wil, mede naar de wens van zijn 
overleden zoon Jacobus, een altaar of eeuwigdurende kapelanie doen stichten en 
consacreren ter ere van de H. Maagd Maria, de H. Jacobus en Sebastiaan en dit tot 
zieleheil van hem zelf, zijn zoon Jacobus, zijn ouders, kinderen en weldoeners. Het 
presentatierecht zal aan hem zelf blijven, zolang hij leeft, daarna aan het kapittel. 
Als rector zal, zo mogelijk, een van zijn naaste bloedverwanten worden voorgedragen 
en deze zal wekelijks drie Missen doen: maandag, woensdag, vrijdag. Stichter doteert 
het altaar met jaarlijks 9 mud rogge, min 1 vat of lopen, en schenkt een jaarrente van 
2 ponden aan de kerkfabriek wegens de misbenodigdheden. De fundatiebrief en 
andere brieven aangaande zijn fundatie moeten ten eeuwige dage in het kapittel
archief (in de kom) blijven bewaard. Dan volgt de goedkeuring van het kapittel. 

8 De Beneficies van St. Eligius en van St. Crispinus en Crispinianus, (bijl IX 8). Het 
beneficie van St.-Eligius werd door Philippus die Mesmeker bij testament gesticht. 
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Zijn wilsbeschikking werd 14 maart 1486 door zijn broer Nicolaas ten uitvoer gelegd. 
In de 18de eeuw bevond zich in de kerk van Oirschot nog navolgend grafschrift: „Hier 
leyt begraven Claes die Messemaker, fondateur desses altaers, sterft anno 1491 2 
april" (N. Brab. Almanak, 1893, blz. 909). 

In de fundatiebrief getuigt Nicolaas, dat zijn broer heeft verlangd een altaar ter ere 
St.-Eligius te stichten en dat hij daarvoor een jaarlijkse erfpacht van 6 mud rogge heeft 
nagelaten onder deze voorwaarden: Zijn bloedverwant, de priester Henricus van Esch, 
zal de eerste rector zijn; elke week zullen 3 Missen aan het altaar geschieden voor 
stichter, diens ouders en weldoeners; na de dood van H. van Esch kan Nicolaas als 
executeur nog één keer het presentatierecht uitoefenen. Nicolaas verordent nu, dat de 
kerkfabriek voor de door haar te bezorgen misbenodigdheden jaarlijks 1 mud rogge 
zal ontvangen. Deken en kapittel aanvaarden het beneficie onder voorwaarde, dat 
niet 3, maar 2 Missen per week zullen geschieden en tevens onder enig voorbehoud 
aangaande de distributies, waarin de andere kapelaans delen wegens de jaargetijden, 
welke tot dan toe gesticht werden; zij stipuleren nl., dat de rector van het nieuwe 
beneficie in die distributies geen deel zal krijgen, tenzij met instemming van bedoelde 
andere kapelaans. 

Onmiddellijk achter deze fundatiebrief volgt een acte van juli 1487, waarbij deken 
en kapittel goedkeuren, dat het beneficie op verzoek van H. van Esch verenigd zal 
worden met zijn beneficie op het geconsacreerde nieuwe altaar van St.-Crispinus en 
Crispinianus, onder voorwaarde, dat de tijdelijke rector van het altaar (wegens dat 
beneficie van St.-Crispinus en Crispinianus) elke drie weken 2 H. Missen zal doen. 

9. De St. Barbara-beneficies De latijnse teksten der fundatiebrieven van deze en 
van de overige nog te vermelden beneficies als bijlagen te laten volgen, achten wij 
overbodig. 

Blijkens stichtingsacte van 23 jan. 1490 waren op een van de altaren der parochiekerk 
twee beneficies ter ere van St.-Barbara gevestigd. De acte is verleden voor de notaris 
Martinus Vleminx, clericus, en voor de getuigen Gijselbertus van Gestel, kapelaan, 
en Henricus Christiani alias de Campo, matricularius in Oirschot. Van de copie dezer 
acte bestaan twee vertalingen, de ene is afkomstig van de hoeve Eeckerschot te Oir
schot (thans in A. B. H. doss. Oirsch.); in dorso van de andere (arch. sem. Haaren, 
coU. 1 nr. 91) staat genoteerd, dat het stuk 'door onsen neve Bartholomeus van der 
Sterren' uit het latijn „in 't Duytz" was overgezet. 

De stichter van beide beneficies of kapelanieën was Daniël van der Meyden, alias 
van der Ameyden, gewezen collecteur der inkomsten van de Luikse bisschop Ludo-
vicus van Bourbon in het aartsdiakenaat van Kempenland. Hij was gehuwd geweest 
met Aleidis Back (nabij wier graf het altaar stond, waarop beide beneficies gevestigd 
waren) en daarna met Maria Vos. 
Toen op 23 jan. 1491 bedoelde acte werd opgemaakt, lag Daniel op zijn sterfbed. Hij 
had het St.-Barbara-altaar, waarvan zijn wettige zoon Johannes van der Ameyden 
rector was, vroeger reeds gebeneficieerd gehad, maar op zijn sterfl̂ ed deed hij het ander
maal. Beide door hem gestichte St.-Barbara-beneficiën werden alsdan tegelijk door 
hem geregeld. In hoofdzaak bepaalde hij als volgt: 

Beide beneficiën moeten door twee kapelanen of rectoren bediend worden en te 
allen tijde moet elke dag aan het altaar een H. Mis geschieden, en wel op maandag 
een requiemmis voor de stichter, voor wijlen Ludovicus van Bourbon, bisschop van 
Luik, bij wie hij meerdere jaren in dienst was geweest, en voor de ouders, echtgenoten, 
broeders en zusters van de stichter; op donderdag een Mis van het H. Sacrament en 
op zaterdag een van de H. Maagd Maria. Ook moeten ten eeuwige dage de jaarge
tijden gehouden worden zowel voor hem zelf, zijn ouders, voorouders en echtgenoten 
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en bijzonder voor wijlen Ludovicus van Bourbon. Voor het volbrengen van deze 
lasten kent hij beide rectoren jaarlijks 30 mudden rogge toe, o.a. 9 vat uit de hoeve 
Ravel- of Revelschot onder het dorp Lieshout", en voor het gebruik van brood, wijn 
en kaarsen tijdens de door hem verordende Missen 1 mud rogge aan de kerk, terwijl 
hij aan beide kapelanieën bovendien een fraaie nieuwe kelk, twee kasuifels met nog 
andere misbenodigdheden vermaakt. 

De kanonieke aanstelling der twee rectoren zal geschieden door deken en kapittel, 
maar de collatie der beide kapelanieën behoudt hij de eerste keer aan zichzelf voor en 
zou hij nalatig blijven in het doen der eerste collatie, dan zal deze geschieden door zijn 
zoon Johannes van der Ameyden, investiet (pastoor) der parochiekerk van Bladel. 
Vervolgens zal het recht van collatie worden uitgeoefend door zijn jongste wettige 
zoon Arnoldus van der Ameyden en na deze voortaan altijd door de oudste kanunnik 
der collegiale kerk en een der oudste kerkmeesters, die tot rectoren zullen aanstellen 
priesters uit de bloedverwantschap des stichters van het geslacht van der Ameyden, als 
die er zijn en daartoe bekwaam zullen zijn. Zowel aan de oudste H. Geestmeester 
van Oirschot als aan beide laatstbedoelde collatoren zullen de rectoren jaarlijks met 
Kerstmis en Pasen telkens een kwart rijnse wijn schenken (aan ieder van hen) en op 
de Hoogfeesten viermaal per jaar telkens een kwart rijnse wijn aan de bedienaar der 
matricularij (de koster), opdat deze zal toezien, of de gefundeerde Missen naar be
horen zullen geschieden. Tot vergelding hiervoor maakt hij aan beide rectoren een 
jaarlijkse erfpacht van 1 % mud rogge, hem toekomend uit Stoutenhove te Beers. 
Om verder een passende woning aan de twee rectoren te verschaffen, transporteert 
hij hun een huis, hofstede en akker te Oirschot in de Nieuwstraat 'in den hertganck 
van den kerckhoff' (in pastoria de cymiterio) op voorwaarde, dat zij te allen tijde 
's zondags voor de zielerust van hem, zijn ouders en echtgenoten de vigiliën met negen 
lessen, verzen, oraties en de gebruikelijke collecten zullen houden. Alle stukken be
treffende deze stichting moeten 'in de archive ofte comme' (in archivis custodiis, 
cumpa seu clausura) opgesloten blijven* (D 139f° 36 v— 40r). 

Dit Oirschots beneficie was een van die, welke vielen onder de belastingwet van 
Karel V, krachtens welke de beneficies, gesticht na de dood van Karel de Stoute 
( t 1477), beschreven en door de Kamer van Financiën geconfisceerd waren. Om de 
vruchten er van terug te krijgen, moest de renteopbrengst van drie(?) jaren betaald 
worden " . Door hun sollicitaties hadden de Oirschotse beneficianten echter verkregen, 
dat ze konden volstaan met betaling der opbrengst van één jaar. En om ook hun 
opvolgers in het nadeel, dat deze belasting hun bracht, te doen delen, stond het kapittel 
hun bovendien nog toe, om een gedeelte der inkomsten hunner geconfisceerde bene
ficies erfelijk te mogen verkopen onder voorbehoud van het recht van aflossing (impigno-
rare seu alienare ac hereditarie vendere cum clausula tamen futurae redemptionis) en de 
verkoopopbrengst aan te wenden tot afkoop van die belasting. Het kapittel nam deze 
beschikking 19 juli 1516 en paste ze een dag daarna toe ten behoeve van de twee 
priesterrectoren van het St.-Barbara-beneficie Petrus, zoon van Petrus Daniels gezegd 
Laanen,en Daniel, natuurlijke zoon van heer en mr. Christiaan van der Ameyden (waar
schijnlijk dezelfde als Corstiaan v.d. A., kanunnik te Eindhoven en Luik). Hun werd 
toegestaan 20 vat der roggeinkomsten van hun beneficie erfelijk te verkopen (l 166 
nr. 35 en 36). 

In 1571 had het tweevoudig beneficie als rectoren Bernardus van der Ameyden 
clericus en Arnoldus van Breugel clericus en kanunnik. Ieder van hen deed de helft 
van de verplichte Missen door een priester opdragen. Het beneficie leverde alsdan 
geen behoorlijk bestaan meer op voor twee rectoren, omdat de levensmiddelen sinds 

* Volgens de vertaling in A B H: in het kostersarchief. 
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de stichting zoveel duurder waren geworden. Verschillende familieleden van de stichter 
verzochten daarom aan de Bossche bisschop Metsius beide beneficiën te uniëren^^ en 
gebeurde dit, dan zou Arnoldus van Breugel vrijwillig afstand doen, zodat Bernardus 
van der Ameyden dan voortaan het rectoraat en de inkomsten alléén zou hebben. De 
bisschop keurde het goed en liet in de kerk van Oirschot van af de preekstoel vóór 
de preek publiek afkondigen dat allen die belang bij en bezwaar tegen de uniëring van 
beide beneficies hadden, op bepaalde dag en uur zich tot hem in 's-Hertogenbosch kon
den vervoegen. Sommige familieleden verschenen inderdaad en opponeerden, hetgeen 
tot gevolg had, dat de uniëring een tijd lang werd uitgesteld. Ten slotte stemden zij 
toe, zodat de bisschop 27 okt. 1571 tot de uniëring overging. 

Ruim 40 jaren later, in 1612, bezat de clericus Joannes Henrici de Louw het beneficie-
rectoraat van de 1ste stichting, maar de inkomsten waren alsdan weer erg verminderd. 
Sommige cijnzen en renten uit gronden op dorpen, welke nog al ver van Oirschot 
lagen, waren ontvreemd of verloren geraakt en al de inkomsten van zijn beneficie 
waren onderhevig aan het koninklijk 'placet der reductie' (edictum reductionis). 
Daarbij kwam nog, dat een mud rogge niet veel méér dan 2 /̂2 gl- opbracht, terwijl hij, 
omdat hij nog niet in de wijdingen was, aan de celebrant der H. Missen jaarlijks ruim 
12 gl. moest betalen en aan het kapittel voor zijn absentie jaarlijks 3 gl. Hij vroeg daar
om aan bisschop Masius, of deze de twee wekelijkse Missen op één Mis per week zou 
willen stellen. Het antwoord van Masius is ons niet bekend. 

Zes jaren nadien, in 1618, was de subdiaak Gilbertus van der Ameyden, onwettige 
zoon van Arnt, raad van de keurvorst van Keulen, rector der 2de fundatie van het 
St.-Barbara-altaar, welke was belast met één dagelijkse Mis en gedoteerd met 30 
mudden rogge, die gedeeltelijk in graan voldaan werden, maar gedeeltelijk aan het 
placet der reductie onderhevig waren. Als rector klaagt hij zijn nood bij bisschop Zoes, 
omdat het huis met omtrent twee lopensen land, door de stichter der fundatie voor 
rectoraatswoning bestemd, sinds lang tijdens de binnenlandse oorlogen door de vijand 
is afgebrand. Ook moet hij wegens een aan het beneficie toebehorend weiland en wegens 
een pacht van 1 Y-^ mud rogge jaarlijks aan de H. Geestmeesters, de oudste kanunnik 
en de koster enkele bekers wijn geven voor hun toezicht, of de H. Missen van het 
beneficie naar behoren gedaan v/orden. Omdat nu, de waardedaling van het graan 
in aanmerking genomen, de lusten van het beneficie bij lange niet opwegen tegen de 
lasten en omdat aan hetzelfde altaar nog een ander 1ste beneficie onder de verplichting 
van twee Missen per week verbonden is, verzoekt hij de bisschop om de gezamenlijke 
(negen) Missen tot vijf per week te reduceren, ten minste voor zolang hij zal leven, of 
tot zolang de bisschop het te geven verlof zal intrekken. Wij weten niet, wat Zoesius 
hierop geantwoord heeft, maar wel, dat hij een specifieke opgave der inkomsten en 
reductiën vroeg en de overlegging der vroegere beschikkingen van Metsius (A B H, 
doss. Oirschot). 

Het St.-Barbara-altaar, waarop beide beneficies gevestigd waren, was waarschijnlijk 
verbonden aan het nog bestaande St.-Barbaragilde, dat in 1481 werd opgericht (Schut
jes V 352). Ook de andere schutsgilden, welke in Oirschot en Best bestonden en ook 
thans nog bestaan, - die van O.L. Vrouw, St.-Georgius (St.-Joris), St.-Sebastiaan in 
Oirschot en dat van St.-Odulphus in Best - zullen de altaren, waarop beneficiën ter ere 
van die Heiligen gevestigd waren, waarschijnlijk als de hunne erkend hebben. 

10. Het beneficie van St. Petrus op het altaar van St. Georgius. Blijkens stichtings-
brief van 23 febr. 1491 funderen de priester Henricus Vos, kanunnik te Oirschot^' 
en Hadewich, weduwe van Petrus Henrici, te Oirschot tot lof van de allerglorieusste 
Drieeenheid en der allerzaligste Moedermaagd Maria op het altaar van de H. Maagd 
Maria, Georgius en Maria Magdalena"^' een kapelanie ter ere en onder de titel van 
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Sint Petrus, de prins der Apostelen. Aan dit beneficie maakt Henricus een jaarrente 
van 3 mud rogge en Hadewich een van 8 rijnsgulden, deze laatste te gelden uit een 
huis met erf, liggende in de hertgang van de kerkhof, onder de last van 2 wekelijkse 
Missen. Zij bepalen, dat de eerste rector zijn zal de clericus Henricus Vos, zoon van 
een broer van eerstgenoemde Henricus Vos^* en dat aan Henricus (de stichter), of 
na zijn dood aan zijn naaste erfgenaam, de eerst daarop volgende presentatie zal toe
komen, maar de tweede aan Hadewig of aan haar naaste erfgenaam. Deken en kapittel 
aanvaarden de stichting op voorwaarde, dat de kerk schadeloos worde gesteld voor de 
misbenodigdheden en dat de kapelanen der kerk geen nadeel zullen ondervinden wat 
betreft hun inkomsten uit de voordien gefundeerde jaargetijden. 
De copie is geauthentiseerd door notaris Johannes Buetzelar. D 139 f ° 6 (copia copiae 
van Lambertus van Boxtell van 1611 in A B H doss. Oirschot). 

11. Het beneficie van O. L. Vrouw, 2de fundatie. Het laatste folio der copie van 
de stichtingsacte dezer fundatie ontbreekt, zodat de juiste datum niet bekend 
is. Uit de vermeld wordende personen valt echter met zekerheid te besluiten, dat de 
stichting moet hebben plaats gehad omstreeks het jaar 1500. Het altaar, waarop 
dit beneficie rustte, stond aan de rechterzijde van het hoogkoor der parochiekerk. 
Het was vroeger reeds ter ere van O. L. Vrouw gebeneficieerd, alsmede ter ere van de 
H. Joannes Evang., de H. Martinus, Nicolaas en Odulphus^'. Vandaar de betiteling 
van het beneficie: 2de fundatie van O. L. Vrouw. De inhoud dei stichtingsacte kan 
verder aldus worden samengevat: 

De priesters Henricus van Esch en Henricus Stockelmans en de magister Arnoldus 
van der Ameyden, als executeuren van het testament van Mechteldis, weduwe van 
Hendrik van Driemijlen, gemachtigd door genoemde Mechteldis en door de dekenen 
der confraterniteit van O.L. Vrouw, vestigen op het altaar van O.L. Vrouw, de H. Joannes 
Evang. enz. een beneficie of kapelanie tot lafenis der zielen van beide echtgenoten 
Hendrik en Mechteldis, van hun overleden medebroeders en medezusters, vrienden 
en weldoeners der genoemde confraterniteit. De tijdelijke rector der kapelanie zal 
zijn een bekwaam of geschikt priester, ofwel iemand, die binnen één jaar de priesterlijke 
wijding zal ontvangen. Hij moet te goeder naam en faam bekend staan, mag geen 
fornicarius zijn en geen verdacht persoon met zich laten samenwonen, anders zal hij 
de inkomsten der kapelanie verbeuren. Deze kapelaan zal elke week 2 Missen cele
breren of door een ander priester doen celebreren, 'smaandags de Mis van requiem, 
's woensdags de Mis van O. L. Vrouw, behalve op een verplichte feestdag of een 
duplexdag, maar alsdan in de Mis een commemoratie der afgestorvenen houden. Na 
die Missen zal hij aan de voet van genoemd altaar de Miserere en De profundis lezen 
met collecta en wijwater-sprenkeling; op zondagen moet hij de Vigiliën met 9 lessen 
lezen met de gebruikelijke oraties. 

Hij moet in de parochie resideren en het altaar persoonlijk bedienen; zo niet, dan 
zal Vs der beneficieinkomsten vervallen aan de kerkfabriek. 

De executeuren en de dekenen en broeders van genoemde confraterniteit verzoeken 
het kapittel, voor de eerste keer de clericus Lucas van den Horenvenne als bene
ficiant aan te stellen, mits hij één jaar na de oprichting van het beneficie tot priester 
wordt gepromoveerd. Zo dikwijls als het beneficie dan verder zal komen te vaceren, 
zal het kapittel het toekennen, zoals gebruikelijk, aan de kanunnik, die op de vacatie-
cartabel (super cartabella vacationis) staat ingeschreven, doch met rade van beide 
dekenen der confraterniteit. Zijn dezen het niet eens met de toekenning, welke het 
kapittel wil doen, dan zal het kapittel twee brave mannen, t.w. een der kerkmeesters en 
een der H. Geestmeesters, associëren, die beide partijen tot overeenstemming brengen; 
gelukt hun dit niet, dan zullen zij zich uitspreken voor een der beide partijen, opdat dan 
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bij meerderheid van stemmen worde beslist, wie tot rector benoemd zal worden. 
Dan volgt tot onder aan het laatste der nog aanwezige folio's de aanwijzing der 

beneficieinkomsten, beginnend met een paar geldrenten... Het vervolg-folio ont
breekt. A B H doss. Oirschot. 

12. Het beneficie van St. Willibrord (1504 aug. 23). Johannes van der Meyen, priester
kanunnik van St.-Katherina te Eindhoven en investitus der parochiekerk van Bladel, 
en Henricus Hoze, procureur van het Luikse Hof, als executeurs van het testament van 
Wilhelmus Arnoldi (Aerts) van Leende, laatst overleden Oirschotse kapitteldeken, 
brengen het navolgende ter kennis van het kapittel: Genoemde deken heeft tot zielerust 
van hem, zijn ouders en vrienden een nieuw altaar of eeuwigdurende kapelanie, ter 
geschikte plaatse in de kerk van Oirschot op te richten, willen stichten tot lof van God 
en ter ere van O. L. Vrouw-Presentatie en de zalige Willibrord. Hij bestemde daartoe 
een jaarlijkse erfpacht van 15 mud rogge onder de last van drie Missen per week. 
Beneficiant zal zijn de clericus Andreas Coremans, familiaris van de stichter. Na dezes 
dood zal het recht van presentatie toekomen aan de oudste der naaste bloedver
wantenvan de stichter, die zo mogelijk een geschikt familielid als rector zal voordragen, 
doch na de derde presentatie zal de beneficiant voortaan altijd door het kapittel 
aangesteld worden, met dien verstande, dat bij voorkeur een familielid, die priester is 
of binnen het jaar worden zal, en geschikt is, binnen één maand na vacatie zijn aan
stelling ontvangt. De beneficianten moeten resideren en eerbaar leven volgens de 
canonieke voorschriften en kerkelijke bepalingen en bij de Getijden en het Goddelijk 
Officie tegenwoordig zijn. Zo niet, dan zullen de kerkmeesters met toestemming van 
het kapittel over de altaarinkomsten beschikken. De meerdere inkomsten dan voor de 
altaarbediening nodig zijn, komen ten bate van de kerkfabriek. Bij verzuim van elke 
Mis verbeurt de rector één mud rogge aan de kerkfabriek. Dan volgt de aanwijzing der 
goederen, waaruit de fundatie-inkomsten, zo aan rogge als geld, te betalen zijn. Voor 
het innen daarvan zal de rector jaarlijks 3 rijnsgulden ontvangen en uit de meerdere 
inkomsten zal deze jaarlijks voor 25 rijnsgl. linnen onder de meest behoeftige armen 
van Oirschot uitdelen met raad en toestemming van de deken en de twee oudste ka
nunniken. Ook zal hij op het feest van O. L. Vrouw-Presentatie, naar de wil des 
stichters jaarlijks plechtig als een triplex festum te vieren, aan de kanunniken, kape-
lanen, vicarissen en andere residerende priesters jaarlijks 4 rijnsgl. distribueren, zo dat 
de aanwezige kanunniken daarvan een dubbele portie per hoofd zullen ontvangen en 
de kapelanen en jaar-vicarissen een enkelvoudige portie. Voor het zingen van het 
vrijdagse Lof van het H. Kruis zal hij aan diezelfden en aan de aanwezige koster en 
schoolrector jaarlijks 214 rijnsgl. distribueren. Insgelijks zal hij 234 rijnsgl. op het 
jaargetijde van de stichter distribueren, zo dat de celebrerende kanunniken, kapelaans 
en jaarvicarissen ieder 34st. ontvangen en van het overschot de aanwezige kanunniken 
een dubbele en de kapelaans en jaarvicarissen een enkelvoudige portie per hoofd 
krijgen. Op het jaargetijde van de jongeheren (domicelli) Jacobus van Gaesbeke en 
Johannes van Merode junior, te houden op maandag of dinsdag na zondag Letare, 
zal de rector dezelfde uitkeringen doen als op het jaargetijde van de stichter zelf. Voor 
al zijn moeiten bij de distributies ontvangt hij jaarlijks 2 rijnsgl. opdat hij alles te 
ijveriger voor des stichters zielerust zal nakomen. Verder legateerde stichter aan de 
kerkfabriek 25 rijnsgl. ééns tot aanschaffing der noodzakelijke ornamenten voor ge
zegd nieuw altaar en 2 Bossche ponden jaarlijks voor brood, wijn en licht ten behoeve 
van datzelfde altaar. Volgt goedkeuring van het kapittel. 

Notaris Joh. Buetzelar, getuigen: Henricus van Esch, kapelaan, en de clericus 
Gijsbertus de Vivario (v.d. Vijver). 

D 139/° 22^-27r 
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13. Het beneficie van St. Anna en Oda (1505 aug. 5). Margareta, dochter van Henricus 
Belaerts te Oirschot, sticht een altaar van St.-Anna en Oda en vestigt daarop een dubbel 
beneficie, bestaande uit twee kapelanieën of porties voor twee rectoren of kapelanen, 
ook wel 'portionarissen' geheten. Deze zullen dagelijks een H. Mis lezen, op donder
dag de Mis van het Allerheiligst Sacrament, tenzij die dag een plechtig feest gevierd 
wordt, want dan lezen ze de Mis van de feestdag. Het recht van patronaat en presen
tatie houdt zij aan zich en na haar dood zal het komen aan de zonen en latere af
stammelingen van haar overleden broer Rutger Belaerts, bij voorkeur aan de naaste 
en oudste der linie Belaerts. De patroon moet binnen één maand na vacatie van de 
beneficies als rectoren presenteren geschikte personen uit haar familie, die het priester
schap ontvingen of vóór hun 26ste jaar zullen ontvangen; zijn die er niet, dan zal het 
kapittel de beneficies aan andere geschikte personen coUateren. De rectoren moeten 
persoonlijk resideren en als ze dit nog weigeren na driemaal door het kapittel vermaand 
te zijn, zullen hun de beneficies ontnomen worden. De fundatie zal ten uitvoer ge
bracht worden door een commissaris van de Paus, die ook de competentie van beide 
portionnarissen zal vaststellen, alles onder goedkeuring van het kapittel. De stichtings
acte is opgemaakt ter kapittelvergadering door notaris Johannes Buetzelar de Xantis, 
clericus van het bisdom Keulen. 

Bij buUe van 8 nov. 1505 hecht Paus Julius II zijn goedkeuring aan de stichting 
onder vermelding van al de bepalingen en voorwaarden en belast de kapitteldekens van 
St.-Jan te 's-Hertogenbosch en van St.-Petrus te Boxtel en de oflSciaal van Luik, of 
twee of één van hen, met de uitvoering. De bulle is ondertekend: W. Enckenvoirt. 

Omdat de stichteres later verlangde, dat de presentatie der rectoren niet zou plaats 
hebben binnen één maand na vacatie der beneficies, maar binnen de tijd, bepaald door 
het kerkelijk recht, vaardigt dezelfde Paus 27 juni 1506 een breve uit, waarbij hij de 
commissarissen, of één of twee van hen, wederom gelast de stichting in alles volgens 
de bepalingen der vroegere bulle ten uitvoer te brengen, doch zó alsof daarin aangaande 
de tijd, binnen welke de presentatie moet geschieden, in plaats van binnen èèn maand 
te lezen staat binnen de tijd bepaald door het kerkelijk recht. De breve is ondertekend: 
Adrianus. 

De kapitteldeken van Boxtel, Alardus BaUart, trad bij de tenuitvoerlegging der 
fundatie op als rechter en executeur (judex et executor). 

De acte, waarbij de goederen worden beschreven, die aan de stichting geschonken 
werden, werd 5 maart 1507 te 's-Hertogenbosch namens het Oirschots kapittel ('in 
domo habitationis nostrae'^") door de clericus-notaris Ghijselbertus die Hollander 
alias de Maren opgemaakt en voorzien van het zegel van de kapitteldeken van Boxtel. 
Tot de vele goederen, welke de stichteres aan de fundatie vermaakte, behoorde o.a. 
haar huis met tuin in de hertgang van den kerkhof ('in die herscap seu pastoria vanden 
kerckhof), dat zij als woning voor beide kapelanen of portionarissen bestemde; het 
hok of terrein voor hanen, kapoenen en hennen moest gesloten blijven, opdat de buren 
geen schade zouden lijden. Verder vermaakte zij o.a. nog een weide 'in pastoria de 
Spoerdonck', welke Mathias Snijer, zoon van Walterus Baecx, 16 mei 1394 verkocht 
had aan Walterus Rutgeri de Oudenhoven. Ook zeer vele roggepachten onder Oir
schot, o.a. 'in pastoria de Hedel,' ,in pastoria de Boeterwijck', in pastoria dicta vander 
Notelen' en elders, vooral onder Oerle. 

In de acte presenteert zij de priester Henricus Stockelmans voor de ene en de clericus 
Anthonius, zoon van Rutgerus Belaerts, voor de andere kapelanie. Genoemde Stockel
mans vermeerdert de stichting nog met enkele roggepachten, o.a. een 'in pastoria dicta 
Verstenbest' en een 'in pastoria de Hersel'. 

Het kapittel keurt alles goed bij acte van 15 april 1507, verleden voor de kapittel
notaris Gaspar van Esch en voorzien van het grootzegel des kapittels. D 139 f ° 81-90 
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Margriet Belaerts stierf 8 jan. 1517 en werd in de kerk van Oirschot begraven 
(N. Brab Almanak 1893 biz. 908). Met haar broer, de priester Henricus Belaerts 
(t 10 Nov. 1489), had zij 7 febr. 1489 het St.-Anna-en Oda-gasthuis te Oirschot ge
sticht (SCHUTJES V 373). 

14. Het beneficie van de Twaalf Apostelen en St. Hubertus,^' (1514 maart 29). De 
matronen Elisabeth en Heilwig, dochters van wijlen Johannes Crom, treden op als 
executricen van de uiterste wil van wijlen haar broer Arnoldus Crom, kanunnik van 
Oirschot. 

Arnoldus had bij zijn leven verlangd tot lof van God en de moedermaagd Maria in 
de kerk van Oirschot zekere kapelanie of kerkelijk beneficie te stichten ter ere van 
de Twaalf Apostelen en St.-Hubertus. Door de dood verrast, kon hij zijn voornemen 
niet volbrengen, maar hij had zijn twee genoemde zusters daarmede belast. Daarom 
hebben dezen nu tot zieleheil van haar, van haar twee broeders Theodericus en Arnoldus, 
beiden priesters, van haar vrienden, weldoeners en voorouders en tot lafenis aller 
zielen aan zeker nieuw en nog niet geconsacreerd altaar in de kapel, staande tegenover 
het H. Sacrament, bedoelde kapelanie gesticht. Zij wensen als rector te benoemen 
haar neef mag. Johannes Crom, mits hij binnen één jaar na goedkeuring der kapelanie 
het priesterschap ontvangt, en zolang een van haar zal leven, willen zij over de be
noeming van een rector blijven beschikken. Tot de vele verdere bepalingen behoort 
ook deze, dat het beneficie begeven kan worden aan een minderjarige, 

minorensis, qui adhuc scolas vel particulares vel universales visitaverit, qui hujusmodi bene-
flcii seu capellanie fructus recipiet et de eisdem gaudebit donec et quousque annum vicesimum 
quartum compleverit, illoque complete infra annum immediate sequentem ad sacerdotii 
dignitatem promoveri et procedere perpetuis futuris temporibus tenebitur et astrictus erit; 
tenebiturque antedicte capellanie rector, quamdiu sue capellanie personaliter non deservierit, 
dimittere pro deservitura ejusdem quatuor modios siliginis et 'placet' sue absentie solvere 
ex pactionibus infrascriptis, donec personaliter resideat juxta consuetudinem memorati 
capituli, habebuntque predicti dni decanus et capitulum Missarum celebrandarum, donec 
rector sue capellanie personaliter deservierit, dispositionem. 

Volgens deze bepaling kon de stichting dus ook dienen als studiebeurs voor een student 
aan universiteit of particuliere school en moest de niet-residerende rector voor zijn 
afwezig zijn de daarop staande boete, het z.g. .placet absentiae,' aan de aartsdiaken 
betalen. Trouwens alle beneficies deden feitelijk dienst als een soort studiebeurzen, 
zolang zij begeven waren aan studenten, die het priesterschap nog niet ontvangen had
den. 

Van de verdere bepalingen zij nog aangestipt, dat de rector wekelijks twee Missen 
moest celebreren of doen celebreren. 

De acte is opgemaakt door de kapittelnotaris Johannes van Hersel, priester, in 
presentie van Petrus Laenen, priester-beneficiant der kapittelkerk, en Lucas vanden 
Horevenne, matricularius der kerk. D 139 f ° 28-30' 

191 



rv 

DE KAPITTELSTATUTEN EN 
VOORGESCHREVEN EDEN 

De eerste van de nog bekende kapittelstatuten zijn van het jaar 1293. Vóór dat jaar 
zal het kapittel geen geschreven statuten gehad hebben, maar zekere ongeschreven 
costuimen en usantiën nageleefd hebben, welke later als statuten op schrift zijn gesteld. 

Al de statuten en verordeningen, die wij gaan mededelen, heeft het kapittel zelf 
beraamd en zich zelf opgelegd. De verordeningen, welke de Bossche bisschoppen 
Sonnius, Masius en Zoesius respectievelijk in de jaren 1569, 1609 en 1618 bij gelegen
heid hunner kerkvisitatie aan het kapittel gaven, zullen in het hierna volgend hoofdstuk 
over de kerkvisitaties besproken worden. Ook vóór de oprichting van het Bossche 
bisdom hadden in het kapittel van Oirschot, evenals in dat van Hilvarenbeek en 
St.-Oedenrode, canonieke visitaties plaats en even goed als Beek en Rode zal ook 
Oirschot van zijn visitators verordeningen ontvangen hebben, doch geen daarvan zijn 
in de door ons geraadpleegde archieven te vinden. | 

De oudste van de geschreven statuten en verordeningen staan op de eerste 10 bladen , j 
van een registertje in A B H, doss. Oirschot*. I 

1. De statuten van 12 nov 1293, (zie bijlage X nr. 1). Het gebruik om voor het zingen I 
der Getijden dagelijkse distributies toe te kennen, dat tot dan toe niet bestaan had, I 
wordt ingevoerd en geregeld. De forensen, die er onder de 9 kanunniken zijn, zullen I 
hun vicaris 8 mud graan betalen. De geëmancipeerden, die aan een universiteit studeren, | 
zullen twee derden van hun prebendeinkomstcn ontvangen, tenzij het kapittel hun om il 
bijzondere reden méér zou toekennen, de knapen-kanunniken slechts de helft; het l | 
overschot dient voor de distributies. De kanunniken zullen jaarlijks 40 dagen afwezig | j 
mogen zijn. Sterft een kanunnik, dan zullen de vruchten zijner prebende in het eerste • I 
jaar van gratie worden besteed om zijn schulden te voldoen, of wel gelijk hij bij testa- 1 
ment heeft verordend, en het tweede jaar zullen zij worden aangewend ten behoeve i 
der kerk; eerst het derde jaar zullen zij voor de nieuwe kanunnik zijn. 1 

Het kapittel verzoekt Willem Berthoud, elect-bisschop van Luik, en zijn plaatsvervan- ! 
ger Burchardus, bisschop van Metz, deze statuten goed te keuren en te bevestigend .̂ | 

Burchardus gaf zijn goedkeuring en bevestiging reeds vijf dagen daarna. Vijf jaren | 
later, 17 april 1298, volgde de goedkeuring en bevestiging door de patroons van kerk 1 
en kapittel. Jan II, hertog van Brabant, en ridder Daniel van Oirschot. || 

I 
2. Het statuut van 24 nov. 1416, (bijl X nr. 2). De vicedeken en kanunniken verordenen, I 
dat de toekomstige dekens zullen zweren alle statuten, privilegiën en vrijheden hunner I 
kerk te zullen onderhouden en geen novale tienden onder Oirschot voor zich te zullen I 
opvorderen, maar deze te zullen overlaten aan het kapittel. I 

Dit statuut werd gegeven bij gelegenheid, dat vicedeken en kanunniken kapittel- I 
gewijs vergaderd waren om een nieuwe deken te kiezen*'. I 

Tussen de statuten van 1293 en de daarop volgende van omstreeks 1435 staat in hier- I 
voren bedoeld registertje het afschrift van een brief van hertog Philips de Goede, d.d. I 

* Achter die 10 beschreven bladen volgen in het registertje nog 4 blanco-bladen met op de I 
laatste bladzijde de versregel: I 

Sicne victa jacet Mechlinia superba? | 
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27 dec. 1459, waarin hij het kapittel beveelt de statuten, bijzonder de voorschriften 
aangaande de beneficies, door zijn voorvaderen gesticht, wel te onderhouden en daar
in zonder zijn toestemming geen verandering te brengen. De brief volgt in bijlage XI. 

3. De statuten van omstreeks 1435 (bijl. X nr. 3). Deze worden in het registertje zo wijds 
mogelijk betiteld als 'De verordeningen en alleroudste gewoonten, welke reeds vóór 
de heugenis aller op aarde levende mensen loffelijk onderhouden werden.' Toch kun
nen zij niet ouder zijn dan van 1435. Er wordt immers in gezegd, dat de koster na de 
inlijving van de matricularij bij de kerkfabriek een jaar-deservitor geworden is, en die 
inlijving geschiedde eerst in 1435, zie blz. 178. 

Bhjkens een van de artikelen worden de jaar-vicarissen aangenomen in het generaal 
kapittel, dat in de winter op 1 december, daags na St.-Andries, gehouden wordt. Die 
dag wordt ook vastgesteld, welke korenportie aan ieder in dat jaar toekomt. In het 
zomerkapittel, 23 juni, vigilie van St.-Jan Baptist, kunnen degenen, die wensen te ko
men resideren, en zij, die een of andere vergunning verlangen, zich daarvoor aanmelden. 
Ook wordt dan gehandeld over de koordienst en zo meer. Volgens een ander artikel 
moet elke nieuw-aangenomen kanunnik - opdat hij zaaie, alvorens te maaien - , 
evenals zijn voorgangers voor zijn receptie 22 rijnse goudguldens betalen en op de dag 
van zijn receptie het gehele kapittelpersoneel een eerlijk middagmaal aanbieden, in 
het latijn pastas geheten. Een nieuwe kapelaan (beneficiant) moet 6 postulaatsguldens 
geven. De koster moet op de vigiliedag van St.-Jan Baptist na de Hoogmis de sleutels 
in het kapittel brengen en dan weggaan, waarna het kapittel beraadslaagt, of hij al 
of niet mag aanblijven. 

4. De statuten van 14 mei 1446 met latere bijvoegsels, (bijl X nr. 4). Hierin worden nadere 
ophelderingen gegeven, hoofdzakelijk over hetgeen ieder toekwam in de opbrengst 
der tienden. Blijkbaar werd in die tijd ook nog een generaal kapittel gehouden daags 
na St.-Servaas op 14mei. De rentmeester moest dan rekeningen verantwoording doen". 
De niet-residenten, die wensten te komen resideren, moesten dit alsdan mededelen. 
Het schijnt, dat ook de kanunniken, die elders in bediening waren, dan moesten 
aanwezig zijn. In een acte van 10 febr. 1515 wordt althans gezegd, dat de presbyter 
annalis (de jaar-priester, pastoor) van Middelbeers volgens zijn eed elk jaar daags 
na St.-Servaas in het kapittel moet verschijnen om te vragen, of hij het volgend jaar 
als huurling van de kerk in zijn deservituur (pastoraat) mag aanblijven (I 166 nr. 33). 

In het bijvoegsel van 1499 worden op sommige overtredingen geldboeten gesteld. 
Ook behelst het de bepaling: Als de roedrager een der kapittelsuppoosten moet citeren 
om voor het kapittel te komen, dan moet hij, wil de dagvaarding van kracht zijn, dit 
doen vóór zonsondergang en de gedagvaarden aanzeggen, waarover zij zich te ver
antwoorden hebben, opdat zij zich rijpelijk beraden kunnen. 

In het bijvoegsel van 1501 wordt het gebruik afgeschaft om voor het verkrijgen 
van een canonicaat een driedubbele maaltijd (triplum pastum) of een gedeelte daarvan 
te geven; wijl het hoognodig is de kerkornamenten te verbeteren, zal men in plaats 
daarvan 12 gouden keurvorstenguldens betalen. 

Achter deze statuten volgt in het registertje ten slotte nog een lijstje van de jura-
gelden, welke een nieuwe kanunnik voor zijn aanneming in het geheel te betalen heeft 
(alles samen 63 gl. 6 st.). 

5. De statuten van 26 nov. 1472 (bijl. X nr. 5). Deze werden gegeven, toen het dekenaat 
vacant was. Naar het schijnt, maakten de kanunniken van die gelegenheid gebruik 
om de rechten en plichten van de toekomstige deken-pastoors wat nader te omschrijven. 
De voornaamste artikelen: 
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Het koorgebed zal geschieden volgens het Ordinarium (waarin de koordienst ge
regeld werd) en de andere boeken, voor zover dit mogelijk is en genoeg personeel 
aanwezig is; dit geldt ook voor het houden van processie. Deken en kanunniken 
gezamenlijk zullen een der oudste kanunniken of vicarissen, ervaren in de koordienst, 
aanwijzen, die elke zaterdag vóór de vespers de diensten der volgende week op een 
cartabel of wassen tafeltje zal aantekenen en goed zichtbaar ophangen nabij de be
waarplaats van de H. Eucharistie. De van ouds gebruikelijke L. Vrouweprocessies 
van uit de kerk naar de L. Vrouwekapel, de dageraadsmis met Kerstmis, de diensten 
op St.-Joris, Nicolaas, Crispijn en Crispinianus, Catharina, Barbara, Dymphna enz. 
zullen zo plechtig en eerbiedig mogelijk geschieden, maar met vooraf verkregen verlof 
van het kapittel. Kanunniken, die geen wijding ontvangen hebben, mogen evenals van 
ouds niet deelnemen aan de dekenverkiezingen. Tot het dragen van liturgische kleding 
en deelname aan de koordienst worden alleen toegelaten jongelingen der kapittelschool, 
en wel de meest geschikte, door de schoolrector uit te kiezen. Omdat volgens de 
stichtingsoorkonde van het dekenaat het kapittel preëminentie schijnt te hebben 
boven het dekenaat-pastoraat, wordt voor nu en later vastgesteld, dat de deken alle 
apostolische brieven of mandaten van het bisdom, die hem worden bezorgd, eerst 
aan het kapittel zal presenteren, alvorens in gevolge daarvan iets te doen. Kiest de 
deken (als pastoor) één of meer kapelaans (met zielzorg) of coadjutors (om hem in 
zijn parochiedienst behulpzaam te zijn), die niet tot het kapittel behoren, dan moet 
hij hen, alvorens ze toe te laten, eerst aan het kapittel presenteren, om hun het habijt 
toe te staan en de eed van trouw af te nemen. Om te voorzien in de nood der kerkfabriek 
(men was toen bezig met de opbouw der in 1462 afgebrande kerk), zal een tafel met 
relikwieën in de kerk worden geplaatst en alles wat daarop geofferd wordt, zal dienen 
voor de kerkfabriek en de deken, die nu gaat gekozen worden, zal hierin uitdrukkelijk 
toestemmen, totdat de nieuwbouw der kerk zal zijn voltooid. Volgens de gewoonte 
in de collegiale kerken van het bisdom Luik zullen de kapittelvergaderingen worden 
aangezegd op deze wijze: Is een zaak van groot gewicht te behandelen, dan zal de 
deken deze op schrift de roedrager ter hand stellen, die zijn ambtsstaf (sceptrum) 
voor zich uit dragend, aan elke confrater persoonlijk, of aan diens woning, de aan
zegging doen zal; gaat het over aangelegenheden van minder belang, dan kan hij de 
roedrager mondeling opdracht geven; het is de taak van de scholaster van het ver
handelde verslag op te maken en de te verzenden missiven van het kapittel in gereed
heid te brengen. Omdat een collegiale kerk een parochiale kerk in waardigheid over
treft, zal de nieuwe deken zweren, dat hij bij het uitoefenen of doen uitoefenen van de 
parochiedienst in niets de kerkdiensten van het kapittel zal schaden. 

Slotartikel: De fundatie der St.-Odulphuskapel (in Best) moet ongeschonden ge
handhaafd worden, zoals zij beschreven en bezegeld werd. 

6. De voorgeschreven eden (bijl. X nr. 6). De formulieren, waaraan de deken, de 
kanunniken, de scholaster en de rentmeester beëdigd werden, zijn ons bekend. Van 
de schoolrector, de matricularius of koster en van de roedrager (virgifer of bastionarius) 
hebben wij geen eedsformulieren gevonden. Toch werden ook zij ongetwijfeld be-
eedigd; wat de schoolrector betreft, blijkt zulks met zekerheid uit de statuten van om
streeks 1435. Vermoedelijk legden zij allen dezelfde eed van trouw af als de kannuniken. 
Ook de gewone beneficianten of kapelanen moesten eed van trouw afleggen. 
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V 

DE BISSCHOPPELIJKE KAPITTELVISITATIES 

Als na oprichting van het bisdom 's-Hertogenbosch de nieuwaangestelde bisschoppen 
Sonnius en diens opvolgers bij hun pogen om de heilzame besluiten der kerkvergadering 
van Trente in hun bisdom tot doorvoering te brengen, gerekend hebben op de mede
werking van hun onderhorige priesterschap, dan moeten zij erg teleurgesteld zijn uit
gekomen. Een groot deel van hun clerus en zeker het meest invloedrijke deel, t.w. 
de heren kanunniken van de diverse kapittels, enkele weinigen uitgezonderd, schenen 
weinig van de bittere ernst der tijdsomstandigheden te begrijpen en op niets anders 
bedacht te zijn dan het behoud van hun oude voorrechten en vrijheden. 

De gehechtheid aan hun oude costuimen en privilegies was steeds kenmerkend voor 
de Brabanders in het algemeen. Geen Nederlands gewest bezat zo grote vrijheden als 
Brabant, het centrum der Nederlanden, in de loop der eeuwen van zijn Hertogen bij 
hun Blijde Inkomsten ontvangen had. De gehechtheid daaraan zat de Brabanders 
dermate in het bloed, dat ze een der oorzaken was van hun verzet tegen het werk der 
inquisitie, de doorvoering van de geloofsplakkaten en zelfs tegen de oprichting van de 
nieuwe bisdommen. Het verzet ging in eerste instantie van Brabant uit om van daar 
naar de andere gewesten over te slaan. 

De Brabantse kapittels hadden bovendien voor hun eigen colleges niet alleen van 
de Brabantse Hertogen, maar ook van de Pausen en de vroegere Bisschoppen grote 
vrijheden en privilegies verworven. Had enig kapittel daarop, van welke zijde ook, een 
aanslag te doorstaan, dan maakte het zich op ter verdediging, hetzij op eigen gelegen
heid, hetzij in vereniging met andere kapittels. Bijzonder na de oprichting der nieuwe 
bisdommen, toen de bisschoppen in de geest van het Concilie van Trente de kapittels 
poogden te reformeren. 

Telkens als het ging over het nemen van maatregelen in Trentse geest, welke hun 
voorrechten en vrijheden ook maar enigszins zouden kunnen verkorten, zetten de 
heren kanunniken, uitzonderingen daargelaten, zich schrap tot het voeren van obstruc
tie, zo niet actief, dan toch passief, of op z'n minst tot het uitbrengen van een protest. 
En toonden zij zich al eens bereid om met de bisschoppen mede te werken, dan ge
schiedde dit onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat hun oude privilegies daarvan 
geen nadeel zouden hebben. 

Die geest van obstructie openbaarde zich vooral bij gelegenheid van de bisschoppe-
pelijke kapittelvisitaties. Het Oirschots register D 139 behelst een instructie aangaande 
hetgeen de kanunniken te doen hadden, in geval de bisschop van Luik of zijn vicaris 
het kapittel zou willen visiteren. Het stuk is blijkbaar niets meer dan een juridisch 
advies, dat doorgaans wel niet in alle delen zal opgevolgd zijn, maar waarin men toch 
ziet, dat het houden van een kapittelvisitatie, ook reeds vóór de oprichting der nieuwe 
bisdommen, een min of meer riskante onderneming kon zijn. In de instructie wordt 
o.a. geadviseerd: 

Het kapittel gebiede al zijn leden en suppoosten zich tegen de visitatie te verzetten. 
De koster en de anderen, die de sleutels hebben, moeten geen deuren voor de visitator 
ontsluiten. Niemand mag den visitator onder eed beloven gebreken bekend te maken. 
Doet een vicarius van de bisschop de visitatie, dan zal men hem in tegenwoordigheid 
van notaris en getuigen afvragen, op wiens gezag hij pretendeert visitatie te houden en 
men late hem zijn commissie tonen om zich daarop te beraden. Toont hij zijn commissie 
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van de Ordinarius, dan zegge men, dat kapittel en kerk met alle suppoosten tot de 
secundaire (collegiale) kerken behoren, bij gevolg exempt zijn van de bisschoppelijke 
jurisdictie en dat zij hem derhalve niet toelaten. Wil hij toch tot visitatie overgaan, dan 
protestere men, dat men daaraan met alle middelen van recht zal weerstaan. Toont 
hij zijn commissie van de Apostolische Stoel, zo neme men er afschrift van en onder-
zoeke, of aan de privilegies der secundaire kerken niet wordt te kort gedaan. Zie 
bijlage XU. 

1. De visitatie van Sonnius in 1569 (bijl. XIII nr. 1). In het verslag der visitatie van 
het kapittel van St.-Oedenrode van 28 juU 1550 wordt gezegd, dat deze door Ruard 
Tapper en Hieronimus de Blijoel werd verricht niet in St.-Oedenrode, maar in Oir-
schot, waar beiden toen op visitatie waren (zie blz. 109). 't Is dus enkel bij toeval, 
dat de Oirschotse kerk-en kapittelvisitatie van 1550 ons bekend werd. Méér zijn wij 
aangaande de Oirschotse visitaties van vóór de oprichting van het bisdom 's-Hertogen-
bosch niet te weten gekomen, hoewel er zeer zeker meerdere hebben plaats gehad. 
Na de oprichting van het bisdom was het Franciscus Sonnius, de eerste der Bossche 
bisschoppen, die het kapittel het eerst visiteerde ,maar bij zijn eerste visitatie ook de 
eerste tegenstand der kapittelheren ondervond. 

Sonnius begon zijn visitatie 3 mei 1569 in gezelschap van zijn officiaal mr. Jan Ty-
poets. Zijn eerste werk was voorlezing van de stukken, waarin de Paus en de hertog 
van Alva hem de visitatie en reformatie van het kapittel in opdracht hadden gegeven. 
Daarop stelde hij deken Jan van der Hagen (a Dumo) en de kanunniken enkele vragen. 
Uit hun antwoord blijkt, dat hij hun vroeg: 1 ° of zij wilden gehoorzamen aan de 
decreten van het concilie van Trente en aan de voorgelezen stukken, 2° of zij zijn 
visitatie en voorgenomen reformatie in de geest van genoemd concilie wilden aan
vaarden, 3 ° of zij hem enige documenten uit hun archief wilden overhandigen, zoals hun 
privilegiebrieven, statuten en confederatieacten (zie blz. 91 noot 36). 

Dezelfde dag antwoorden zij schriftelijk aan de gestelde eisen te willen voldoen, 
mits hun privilegies intact blijven; zij willen de bisschop eerbiedigen, maar vragen hem 
hun een tijd van drie maanden toe te staan om met hun patroons en de afwezige 
kanunniken overleg te plegen. Dit antwoord overhandigen zij de volgende dag aan 
Sonnius, die na kort beraad met zijn officiaal op staande voet repliceert, dat hij hun 
privilegies intact zal laten, voor zover hem dit mogelijk is, en dat zij ook in overleg 
kunnen treden met hun patroons en met ieder ander, maar dat hij hun geen drie 
maanden uitstel kan toestaan. De bisschop liet een en ander door zijn secretaris 
Gerardus Diemen op schrift stellen^'. 

27 juli publiceert Sonnius in het kapittel ter capitulaire plaatse de verordeningen, 
welke hij ter reformatie nodig oordeelt. Deze zijn niet aanwezig, maar hoofdzakelijk 
zullen ze wel van dezelfde aard geweest zijn als de statuten, welke hij een maand te 
voren (27 juni 1569) aan het kapittel van St.-Oedenrode gaf; men vindt deze in An. 
Coev. I 95 v.v. De kanunniken van St.-Oedenrode onderwierpen de hun opgelegde 
bisschoppelijke statuten aan een uitvoerige critiek. Die van Oirschot bepaalden zich 
tot een kort schrijven. Zij zeggen zich aan de statuten te onderwerpen, in zover zij 
daartoe rechtens verplicht zijn en voor zover de statuten niet in strijd zijn met hun 
privilegiën. En indien de bisschop bij zijn reformatie niet te werk gaat volgens de 
Trentse voorschriften, verklaren zij zijn statuten en handelingen bij voorbaat nietig. 
Bovendien vragen zij ook nu weer drie maanden tijd voor beraad met hun patroons, 
de koning van Spanje als hertog van Brabant en baron Jan van Merode, en met hun 
absente medebroeders. 

Sonnius antwoordt, dat hij hun verzoek niet kan voldoen en beveelt, dat zij de door 
hem gegeven statuten hebben na te komen. 
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Zo ondervond Sonnius ook toen weer, evenals zo dikwijls te voren, de waarheid 
van de door hem gekozen wapenspreuk (vermoedelijk nog te liever gekozen om de 
naam zijner geboorteplaats, aangeduid door het drietal beginletters S O N ) : Sine 
Onere Nihil (niets zonder moeite). 

2. De visitatie van Masius 16-18 sept. 1608 (bijl. XIII nr. 2). Ook in later tijd bleven 
de kapittels van het bisdom de bisschoppelijke maatregelen en verordeningen nog 
steeds met scherp-waakzaam oog bespieden. Tekenend is het verslag der visitatie van 
Oirschots kapittel, welke door bisschop Masius 16-18 sept. 1608 werd ingesteld. 

Masius was vergezeld van de Bossche kapitteldeken Gijsb. Coeverincx, de zege
laar Jan Hermans en de Bossche kanunnik en priester-notaris Bartholomeus de 
Bist, die het verslag opstelde. De bisschop begon met aan de verzamelde kapittelheren 
te verklaren, dat het zijn wil en intentie was kerk en kapittel te visiteren en stelde hun 
dan ongeveer dezelfde drie vragen, die Sonnius in 1569 gesteld had. Bij notariële acte 
van Guilielmus Vennius (waarschijnlijk dezelfde als de bekende Rooise scholaster 
van die naam, al schrijft Schutjes dat deze zeker in 1584 overleden was) gaven zij op 
17 september ten antwoord, dat zij het concilie van Trente aannemen op dezelfde wijze 
als de andere secundaire kerken dat deden; dat zij de visitatie toestaan, mits er niets 
geschiedt in strijd met hun exemptie en privilegies en dat zij de documenten, die zij 
bij de hand hebben, zullen inleveren en later de overige, doch op een veilige plaats. 
Toen Masius hun daarop vroeg, dat ze de fundatiebescheiden, de statuten, verorde
ningen en privilegies, benevens de vroegere visitatieverslagen van Ruard Tapper en 
Sonnius aan hem zouden overleggen, zeiden ze geen enkel document aangaande de 
fundaties of de visitaties van Ruard en Sonnius te bezitten, maar de kapittelstatuten 
legden zij hem over. 

Tot verklaring van dit laatste antwoord zij opgemerkt, dat het kapittel, evenals 
in het begin der 16de eeuw, ook in het laatste kwart-eeuw veiligheidshalve naar Den 
Bosch was gevlucht, waar het in 1601 nog verbleef. Blijkbaar had het ook archieven 
te Den Bosch in veiligheid gebracht. 

Na bovenstaand antwoord ging de bisschop over tot het onderhoren van de kanun
niken, een voor een. Uit het verslag daarvan blijkt o.a. dat er 9 residerende kanunniken 
zijn en 2 residerende beneficianten. De koordienst geschiedt niet slecht, maar kon 
beter. Men volgt nog de Luikse ritus, maar zou graag naar de Romeinse overgaan. 
Sommigen verlangen weer een deken en daarom verhoging van de dekenale inkomsten. 
De cantor is nog student bij de pastoor Petrus van Vladeraken'". Volgens zeker statuut 
kan een kanunnik van 20 jaren stem in het kapittel hebben, terwijl het concilie van 
Trente decreteert, dat men daartoe niet bevoegd is, zolang men nog geen wijding 
heeft ontvangen. Voor het pastus (zie blz. 193) wordt 12 rijnsgulden betaald. Er zijn 
er, die de vrede onder hun medebroeders verstoren. Drie laten wegens het tekort aan 
priesters gefundeerde Missen door priesters in Den Bosch exonereren; over de manier, 
waarop deze drie dienaangaande afrekenen, is een van hun confraters niet tevreden. 
De kanunniken Henricus Loef van den Sloot en Georgius TuUeman (die geen enkele 
wijding ontvangen hadden en slechts getonsureerde clerici waren) erkennen hun concu
binaat; zij zijn daarom door het kapittel gestraft, maar Loef heeft wegens armoede 
zijn boete niet betaald; naar het oordeel van de scholaster JanDaems vanNuenen is het 
kapittel aan beider ergerlijk leven mede schuldig, doordat het niet streng genoeg tegen 
hen optrad. Beiden dragen ook weinig-clericale (gekleurde) kleding en Tulleman heeft 
wel eens gevochten, toen hij nog wapens - zwaard, dolk en geweer - droeg; nu ligt 
hij in proces met zijn vroegere hospes Henricus IJsbrands. Ook behelst het verslag 
verklaringen over de wijze van beheer der vier Oirschotse gasthuizen"'. 

In gevolg van deze visitatie gaf Masius op 16 maart 1609 aan het kapittel zekere 
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statuten ter reformatie. Slechts van twee der artikelen is ons de tekst bekend. Hij ver
bood daarin aan alle kanunniken en beneficianten wapens te dragen en beval Loef en 
Tulleman binnen drie dagen hun concubien uit hun huis weg te zenden en alle omgang 
er mee te vermijden op straffe van geschorst te worden uit hun functies. Van sommige 
der overige artikelen kennen wij toch de zakelijke inhoud. In art. 1 beval hij, dat het 
kapittel een deken moest kiezen en hem 25 mud rogge extra toekennen, zoals wij op 
blz. 171 reeds mededeelden. Art. 4 en 5 betroffen de distributies. Art. 11 verbood om 
getonsureerden zonder wijding tot de kapittelvergaderingen toe te laten. Art. 15 en 18 
geboden overeenkomstig het concilie van Trente twee kanunniken te deputeren (zie 
met welk doel blz. 111). 

Tegen sommige artikelen dienden de kanunniken hun bezwaren in. In een schrijven 
van 12 mei 1609 werden deze door Masius weerlegd; ook dit schrijven zullen wij onder 
nr. 2 van bijlage XIII mededelen. 

Het grootste gedeelte daarvan diende tot weerlegging van hun bezwaar tegen aan
stelling en salariëring van een deken. De bisschop toont aan, dat de inhoud van art. 1 
zijner statuten geheel en al overeenstemt met de voorschriften, die de patroons hun 
reeds in vroeger eeuwen gegeven hebben, zoals de oorkonden van 1282, 1283 en 1289 
(zie blz. 168,169), en dat het statuut van 1416 (zie blz. 192) volkomen onwettig is. Ook 
de overige artikelen worden door hem gehandhaafd en hij beveelt binnen drie weken 
een categorisch antwoord te geven, of zij de verordeningen aannemen. Hij over
handigde zijn schrijven te 's-Hertogenbosch aan de kapittelafgevaardigden, de scho
laster Jan Daems van Nuenen en de vicedeken Jaspar de Vos, in het bijzijn van Gijsb. 
Coeverincx en de officiaal Everardus van Ravensteyn. De voorgeschreven statuten 
werden daarop door het kapittel aanvaard. 

3. De visitatie van Zoesius 14 juli 1615 (bijl. XIII nr. 3). Uit een 'proëmium' dezer 
visitatie blijkt, dat Zoesius alsdan verordeningen gaf, welke ons echter niet bekend 
zijn. In een kort extract uit een schrijven van de kapittelheren aan de bisschop (op
gemaakt door notaris Verkens), blijkbaar uit het eind-gedeelte van dat schrijven, leest 
men slechts, dat zij 'de overige artikelen der reformatie' (reliqua vero capita reforma-
tionis) aanvaarden, in zoverre zij conform zijn aan het concilie van Trente, het pro
vinciaal concilie van Mechelen en de decisie van 6 mei 1575, door de kardinalen-inter
pretators van het Trents concilie gegeven aan het kapittel van 's-Hertogenbosch (in 
zake exemptie der kapittels en jurisdictie der bisschoppen), en dat zij de bisschop ver
zoeken hun dit antwoord ten goede te duiden. 

Het verslag van de visitatie is ons bekend. Met dat der visitatie van Masius uit 
1608 kan het dienen om een oordeel te vormen over de toestand van kapittel en paro
chie in de eerste helft der 17de eeuw, evenwel niet zonder enig voorbehoud, want bij de 
visitaties werd uiteraard voornamelijk het verkeerde en lakenswaardige, niet het goede 
en prijzenswaardige, uitgevorst en in de verslagen aangetekend. 

Zoesius ondernam de visitatie van 14 juli 1615 in het bijzijn van de Bossche peniten-
cier Johannes Kievits. Er waren toen 7 aanwezige kanunniken, de pastoor Petrus van 
Vladeraken inbegrepen, die allen onderhoord werden. Tot hen die sinds de visitatie 
van 1608 van het toneel waren verdwenen, behoorden Jan Daems van Nuenen, t l4 sept. 
1614, en Henricus Loef van den Sloot, die in 1610 afstand had gedaan van zijn cano-
nicaat ten gunste van Jan Janskens van Aerle. George Tulleman was nog steeds in 
het bezit van zijn canonicaat, maar was bij deze visitatie niet aanwezig, werd althans 
niet onderhoord. Kort te voren, of even vóór de aanvang van het verhoor, was hij 
door Zoes of het kapittel, of misschien door beiden te zamen, om zijn levenswijze 
gestraft en verplichtgeworden om enkele jaren op studie(adstudia)te gaan.De kapittels 
kenden twee zware schoolstraffen, z.g. poenae scolarum. Waar prof. Post op blz. 125 
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van zijn reeds aangehaald werk over scholen en onderwijs in de middeleeuwen spreekt 
over de straffen, die aan de zich misdragende scholieren werden opgelegd, schrijft hij: 
,,Alle straffen zijn voor zover bekend lijfstraffen, nl. het slaan met roede en plak.' Toch 
zijn twee straffen van de kapittelscholen bekend, en nog wel de meest geduchte, die 
geen lijfstraffen waren, t.w. de twee zo juist genoemde 'poenae scolarum.' De eerste 
bestond hierin, dat de delinquenten twee, drie of meer jaren een universiteit moesten 
bezoeken en dan, tot zolang hun straftijd om was, de inkomsten van hun beneficie 
of prebende moesten derven en aan de door hen te zoeken plaatsvervangers de distri
buties moesten afstaan. De tweede 'poena scolarum' bestond in de verplichting een 
of andere pelgrimstocht te ondernemen, 'Ie pèlerinage judiciaire' (F. Courtoy in Annales 
de la société archeol. de Namur t. XLV blz. 292). Deze straffen werden voornamelijk 
opgelegd aan de oudere scholieren der kapittelscholen, maar aan hen niet uitsluitend; 
een kanunnik van St.-Marie te Utrecht, die sinds 1455 magister artium en medicinae 
doctor was, werd in 1458 tot een strafstudie (studium poenale) van 4 jaar veroordeeld 
(Schoengen blz. 215). Zulk een strafstudie had nu ook TuUeman in Oirschot te door
staan, reden waarom hij bij het visitatieverhoor niet aanwezig was. 

Uit het verslag van dat verhoor blijkt, dat er 6 vicarissen zijn en 12 beneficies, behalve 
twee, die met het pastoraat verenigd zijn; 6 beneficianten zijn afwezig. Verscheiden 
kanunniken klagen over het gemis van een deken, want Hovius is indertijd wel als 
deken benoemd, maar heeft het ambt nooit aanvaard. Thans staat hij al zijn recht op 
het dekenaat in handen van de bisschop af. Het liturgisch officie geschiedt volgens de 
Romeinse ritus. Op het leven der kanunniken, afgezien van TuUeman, valt niets te 
zeggen, de pastoor noemt het zelfs voorbeeldig. Eén getuigt echter, dat er drie op 
jacht gaan, ook met geweren, in de herberg komen en dan onder het drinken liederen 
zingen, die voor geestelijken niet passen. Het kapittel stemt er in toe, dat het beneficie 
van de H. Geest bij eerstvolgende vacatie geïncorporeerd wordt bij het Bossche 
seminarie. Er is nog een vijfde gasthuis bijgekomen, een stichting van Jan Daems van 
Nuenen, die aan de pastoor een huis heeft nagelaten onder de last van catechisatie. 
Een paar kanunniken vinden het nuttig, dat het St.-Jorisgasthuis zou ingericht worden 
als ziekenhuis tot soelaas der gemeente en tot wering van de zwervende boeven, die 
er gewoonlijk hun intrek nemen. Petrus van Vladeraken, de pastoor, verklaart: De 
parochie heeft 2(XX) communicanten, onder wie twee niet gecommuniceerd hebben en 
van ketterij worden verdacht; er zijn 2 concubinariërs, waarvan een, een soort zwerver, 
zijn concubien in 's-Hertogenbosch heeft zitten. Hij zou wensen, dat het kapittel wat 
meer over had voor de opluistering van het kerkgebouw en dat hij meer hulp zou krij
gen in de parochiedienst; behalve hij zelf zijn er drie die biechthoren. Een is van mening, 
dat de pastoor de school dient te verlaten en geen leerlingen moet onttrekken aan de 
schoolmeester (vermoedelijk door de oudsten der lagere afdeling naar zijn afdeling 
over te halen). Een paar kanunniken, ook de pastoor, achten het gewenst, dat naast 
de schoolmeester nog een andere onderwijzer wordt aangesteld. Indien de magistraat 
der gemeente subsidie zou verlenen, ziet men er geen bezwaar in, dat kapittel en magis-
straat te zamen de school zouden besturen. 

Wat dit laatste betreft, schijnt de bisschop al dadelijk daarop bij de magistraat om 
subsidie aangeklopt te hebben: zie de brief van de magistraat aan Zoes, d.d. 21 juli 
1615 in bijlage XIV. 

4. De visitatie van Zoesius 21 en 22 okt. 1618. In 1616 kreeg het kapittel weer een 
deken in de persoon van Frederik Havens, die echter niet resideerde en in Leuven bleef, 
omdat het dekenaat van Oirschot geen voldoend bestaan opleverde (vgl. blz. 171,172). 
Reeds geruime tijd was hij om die reden met het kapittel in onderhandeling, toen Zoe
sius er 21 okt. 1618 voor de tweede keer op visitatie kwam, geassisteerd van de drie 
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gegradueerde Bossche kanunniken Franciscus van Gestel, aartspriester en officiaal, 
J. Kievits en Cornelius Pallas van der Sterre. Op de dag van zijn komst onderhoorde 
hij de kanunniken, de dag daarop schreef hij hun enkele verordeningen voor; het 
verslag van het verhoor laten wij als van te weinig belang achterwege, de verorde
ningen vindt men in bijlage XIII nr. 4. 

Hij herinnert de kanunniken in die verordeningen aan de voorschriften omtrent de 
levenswijze, waartoe hun staat hen verplicht, maar voornamelijk aan de statuten van 
16 maart 1609, die Masius hun gaf. Het artikel over het salariëren van de deken 
stelt hij buiten werking, voor zolang de onderhandelingen daarover tussen de nieuwe 
deken en het kapittel zullen duren, doch de overige artikelen scherpt hij hun nog eens 
goed in. Verzuimen zij vóór eerstvolgend Driekoningenfeest om volgens het Triden-
tinum Sess. 25 cap. 6, twee kanunniken te deputeren (zie blz. 111), dan zal hij daartoe 
twee kanunniken van zijn kathedraal assumeren. De besluiten van alle capitulaire 
vergaderingen, waarin ook niet-gewijden als stemgerechtigden worden toegelaten, 
verklaart hij nietig. Het leven van allen, die in het ministerie zijn, moet een spiegel zijn 
voor de gelovigen. 

Deze verordeningen werden meteen door Kievits in het kapittel gepubliceerd, maar 
de kapittelheren lieten nog diezelfde dag notaris Lambrecht van Boxtel acteren, dat 
zij de gedane visitatie 'niet voirder en admitteeren dan alleenlijck onder expresse 
protestatie ende dat zij daarmede nyet willen te buyten gaen haer exemptie ende andere 
privilegiën, die sy sijn hebbende ende dese contrarieeren'; dat zij mede protesteren 
'van seeckere proposition bij Rev'^° Domino geproponeert, die teenemael waeren 
streckende teghens dese henne exemptie ende voerder van allen costen, schaden ende 
interesse, die zij daerdoor souden comen te doen offt te lijden.' Dit protest werd nog 
dezelfde 22ste oktober aan de bisschop overhandigd op de kelderkamer van de herberg 
De Swaen, waar hij met zijn assistenten verbleef, in presentie van Gaspar Philipssen 
van Esch, stadhouder van de kwartierschout van Kempenland"', en Cornells vander 
Rijn, de koster der kerk. 

Den clericus Tuleman legde de bisschop een geheel aparte verordening op. Georgius 
Tuleman, bijgenaamd Toletanus (van Toledo) en afkomstig van Madrid, was dan 
ook een geheel aparte persoonlijkheid. Zijn onclericale levenswijze en manieren hebben 
wij reeds leren kennen uit de visitatie van Masius in 1608. Ook hebben we gezien, dat 
hij kort vóór of bij de visitatie van Zoesius in 1615 verplicht was geworden enkele 
jaren op strafstudie te gaan, maar in plaats daarvan ondernam hij een reis naar Rome 
en wist daar 'by de Pauselycke Heylicheyt oft zijnen gedelegeerden penitentier' dispen
satie en mitigatie van de hem opgelegde straf te verkrijgen. In Oirschot teruggekeerd, 
bleef hij echter zijn vroegere levenswijze voortzetten; in plaats van een clericaal habijt 
droeg hij lekenkleren en geen tonsuur 'meer gelyck eenen jongen vrijer als eenen 
geestelicken persoon off canoniek'. Bij de visitatie nu op 22 okt. 1618 verordende Zoes, 
dat hij vóór de Advent een strafbedevaart moest doen naar O. Lieve-Vrouw van Om-
mel en 'tot profijt van het arme cloosterken' aldaar 25 gl. offeren; ook moest hij zijn 
maerte (dienstbode) wegzenden en zich voortaan betamelijk gedragen. Bleef hij in 
gebreke, dan zou de boete verdubbeld worden. Maar ook nu kwam er weinig of geen 
verandering in 's mans levenswijze met het gevolg dat de boete van 25 gl. gesteld werd 
op 50, daarna op 75 gl., alsdan tot reparatie van het koor der kerk van Oirschot, en 
dat de fiscaal van het bisdom, mr. Laurens Hubrechts van Lommei, vergezeld van 
een dienaar van de ingebieder en een hellebardier van de schout te 's-Hertogenbosch 
(door Tuleman 'diefleiders' geheten) en geassisteerd door de vorster van Oirschot, 14 
febr. 1619 Tuleman voor de opgelopen boete kwam uitpanden door inbeslagneming 
van enig huisraad: 23 pellen servetten, 2 pellen tafellakens met 'een oirfluyme (kussen
sloop) daeromme gebonden', 4 groene kussens met rood leder er onder, 6 tinnen 
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schotelen (wegend 14 pond), 2 tinnen schotelkens (wegend 3 pond) en een zak. 
Intussen waren zowel het kapittel als Tuleman tegen de hun gegeven verordeningen 

in verzet gegaan bij de Raad van Brabant te Brussel. Een der processtukken door hen 
ingediend bestaat uit 22 folio's en bevat 112 artikelen. De kanunniken schermen 
daarin vooral met hun 'notoire exemptie' en geven o.a. voor, dat de verordeningen 
niet van kracht kunnen zijn zonder de interventie van aartshertog Albert (hun toen
malige patroon) en dat de bisschop bij zijn visitatie niet was te werk gegaan overeen
komstig het concilie van Trente en andere voorschriften. Hij had verordend, wanneer 
zij nalieten twee hunner mede-kanunniken als afgevaardigden te kiezen, om buiten 
visitatie-tijd tot bestraffing van enig kapittellid te kunnen overgaan, dat hij dan 
twee kanunniken der Bossche kathedraal daartoe nemen zou; deze verordening 
kwalificeren zij als een 'groote nyeuwicheyt', welke het concilie van Trente 'nyuewers 
en heeft toegelaeten.' 

Ook Tuleman had veel in te brengen, o.a. tegen het inbeslagnemen van zijn huisraad, 
„dat soo langhe die nyeuwe bisdommen sijn geerigeert ende het concilie van Trenten 
uyetgegaen ende gepubliceert is geweest, sulcke oft dyergelijcke executie bij den promo-
teur van het bisdom op eenighe exempte canonicken noyt en is gedaen geweest, vele 
min met diefleyders ende werelycke executeurs.' En betreffende zijn 'maerte', dat 
degene, die hij nu in zijn huis heeft, 'sonder twijffel oudt genoech is ende buyten alle 
suspicie van oneerbaerheyt.' Wat zijn kleding aangaat, 'als hij ter kercke ende in den 
dienst Goidts compt met d'andere canonicken, dan is hij gecleedt als andere Heeren 
met eenen langhen tabbart, choorcleedt, beff ende een viercante bonet ende buyten 
de kercke gaet hij daghelijcx in 't swart gecleedt met eenen omslach aen den hals, 
gelijck andere geestelijcke persoenen, sonder dat men juyst een lanck cleedt totter knijen 
toe behoefft te draeghen, besundere in vuylicheyt buyten ten plattenlande voer degene, 
die in sacris nyet en sijn.' Ook het dragen van een kruin acht hij alleen verplichtend 
voor die in sacris zijn; wie het toch zouden doen 'souden daerdoor van anderen in 
dese quaede ongereguleerde oirloghsche tijden ten plattenlande, daer alle vrempt wilt 
volck passeert ende repasseert, meer begeckt ende bespot dan geeert worden.' Boven
dien hebben de kanunniken van Oirschot het privilegie 'van te moeghen jaeghen ende 
patrijseren ende daertoe sijn sommighe pachthoven ende plaetsen in de omliggende dor
pen, die hen met haere peerden, vogelen ende honden ende allen haer geselschap moeten 
den cost ende dranck geven ende daer laeten benachten, blijckende uyt de copye van 
Hertoghinne Johanna van den jaere 1395". (Wij zullen dit document mededelen in 
bijlage XV). Het voorschrift, dat de kanunniken, niet in sacris zijnde, geen stem in 
het kapittel mochten hebben en dat zij - gelijk Zoes mondeling bevolen zal hebben -
in de processiën de laatste plaats moesten innemen, zat Tuleman niet minder dwars. 
Zijn medekanunniken echter wilden in deze blijkbaar geen partij met hem trekken, 
waarom hij dienaangaande een afzonderlijk verweerschrift indiende. Hij achtte die 
verordening in strijd met de oude ordonnantiën en privilegiën van het kapittel, volgens 
welke alle kanunniken, hetzij in sacris of niet, nog altijd stem in het kapittel en een 
vaste zetel in het koor (vocem in capitulo et stallum in choro) en plaats in de processie 
gehad zouden hebben 'elck bij ordre ende nae haeren ouderdom, te reeckenen van den 
dach van haere receptie aff'. Het kapittel, beweerde hij, is immers gefundeerd en ge
doteerd 'tot gerieff ende soula(e)s van edelluyden ende andere persoenen, in den dienst 
van de Princen ende Patroonen geweest zijnde, om hen daermede te versien ende te 
beneficieren tot hen onderhoudt ende recompense van haere getrouwe diensten, nae 
dewelcke men sooseer nyet en behoeft te sien, of zij in sacris zijn oft nyet'. En zeker 
mocht de nieuwe verordening niet ingevoerd worden 'in prejudicie van deghenen, die 
nu actuele in het capittele sijn en vele jaeren geweest sijn,'zodat zijn medekanunniken 
naar zijn oordeel 'haeren eedt oeck schijnen te buyten te gaen.' 
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Zoes begon zijn verweer met Aartshertog Albert bij rekest te kennen te geven wat 
al moeilijkheden hij ondervond bij de meeste kapittels van zijn bisdom in het door
voeren van de decreten van het Concilie van Trente en het Prov. Concilie van Mechelen, 
omdat ze zich aldoor maar beriepen op hun exemptie. Hij verzoekt de Aartshertog, 
dat deze de Aartsbisschop van Mechelen en enkele andere raadsheren wil deputeren 
om de door hem genomen maatregelen of verordeningen te examineren en hem aldus 
provisioneel bij te staan in het doorvoeren van bedoelde decreten. Dit vindt hij de 
beste manier om de weerstand der kanunniken te breken zonder procesgestrubbel 
(sine strepitu processus). Toen Zijn Hoogheid hem 6 nov. 1618 gelastte nader te 
omschrijven, op welke manier hij de reformatie der kapittels tot stand zou willen 
brengen, zond de bisschop hem navolgend tweede rekest. 

A son Alteze Sérénissime 

Le Rev™^ Evesque de Boisleducq avoit passé deux mois ou environ remonstré a V. A. Ie 
desir qu'il at de mettre remede a quelques abus, lesquels par ses visitations passees il at apprins 
se commettre en aulcunes églises et chapitres de sa diocese. At aussy remonstré les difficultés 
qu'il trouve, quand il pense faire roffice de bon pasteur et corriger lesdites desordres, n'en 
pouvant venir a effect pource qu'incontinent tels chapitres, recourans a la Chancelerie, 
s'opposent par proces formel a ses bons statuts et ordonnances, de sorte que l'on ne peult 
parvenir a la reformation sans grands despens, fascheries et distraction d'esprit avecq grand 
interest de la discipline ecclesiasticque. Ledit Rev. Evesque avoit aussy propose, que pour 
obvenir a eest inconvenient, il plairoit a V. A. Ser. deputer les personnages mentionez en sa 
requeste, aux quelles ledit Rev. Evesque communicquera sesdites statuts; et estans pas 
eulx trouvez raisonables, ne seront les chapitres ouiz sinon 'parito judicato', ny receuz en 
oppossition sinon pardevant lesdits deputez, qu'est conforme au sainct Concile de Trente, 
ne permettant que rexecution 'in iis quae concemunt visitationem aut correctionem morum 
suspendatur per oppositionem aut appellationem.' A ceste proposition du Rev. susd. at V. A. 
esté servie ordonner le VI de Novembre 1618, qu'il auroit 4 specifier de plus prés la maniere 
de preceder aux fins requis par sa requeste. Pour è ce satisfaire se mette icy pour exemple le 
chapitre d'Oirschot, auquel semble audit Seign. Rev. devoir estre reformez les articles ensui-
vans et esquelz il craint neantmoings trouver opposition. 

Primièrement il est veritable que ledit chapitre admect en ses assemblees capitulaires 
chanoisnes, qui n'ont que simple tonsure clericale, pour donner leur voix et suffrage, ce que 
repugne au Concile de Trente, sess. 22 cap. 4, et aux statutz mesmes de leur église et prattiques 
des aultres églises. 

Par les anciens statutz dudit chapitre est ordonné que les chanoisnes qui sans cause privi-
legiée en droict s'absenteront de leur residence plus que quarante jours, seront privez des 
fruicts de telle anneé. Au contraire de quoy le chapitre dispense avecq les absens è leur fantasie 
et donne k l'ung et k l'aultre, plus ou moins comme il leur plaist, voire moins a ceulx 'qui 
sunt in loco privilegiato,' que è ceulx qui ne sont privilegiez du tout. Et seroit raisonable en 
conformité du statut de ladite église et dudit Concil de Trente, sess. 24 cap. 12, et du droict 
commun, que les chanoisnes absens et non privilegiez de droict ne debvroient recevoir de 
fruicts de leur prebendes aultre chose, que ce que ledit St.-Concile permette, mesmes 'crescente 
eorum contumacia deberent prebendis suis privari.' Et seroit raisonable aussy laisser aux 
privilegiez, entre lesquelz sont ceulx qui ont 'lettres de Significamus' de V.A., ce que les statutz 
leur permettent 'durante privUegio.' 

En oultre comme ledit chapitre pretend estre exempt de la Jurisdiction ordinaire et imme-
diatement subject au Saint Siège Apostolique, l'Evesque diocesain ne peult faire aulcune 
correction audit chapitre, sinon 'tempore visitationis'. Le S. Concile de Trente, sess. 25, cap. 6, 
at obvié a Tincommodité que cela apporte, ayant ordonné que les chapitres exempts doivent 
deputer deux, avecq lesquelz l'evesque doibt proceder contre les delinquans 'extra tempus 
visitationis.' Ledit Rev. Evesque at ordonné que ledit chapitre se regie selon ce, mesmes a 
l'exemple de l'église cathedrale, pretendant semblable exemption, et que a faulte de ceste 
denomination il procedera avecq deux chanoisnes de son église è la correction de ceulx, qui 
font quelque scandale. 
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Davantage Ie Rev. Evesque at remarqué, qu'il y at notable abus au faict des distributions 
quotidiaines et que contre Ie Concile de Trente, sess. 22cap. 3, et Ie dernier Concile Provincial, 
tit. et cap. 3 et 4, 'neque distribuitur requisita quantitas, neque eo tempore quo distributie 
fieri debet,' et leur at ordonné de suivre. 

Il y at plus, Ie chapitre d'Oirschot pretend estre pasteur de la paroiche, quy est de tres 
grande extendue et commecte ung vicaire amovible, quy doibt prescher dimanches et festes 
et administrer les Sts. Sacraments, ce que moralement il ne peult bien faire seul, k raison de 
quoy seroit necessaire luy donner ung assistent selon ledit Concile, sess. 21 cap. 4, è quoy est 
oblige ledit chapitre, quy a les dismes audit lieu et donne au cure seulement competence 
pour luy et ce assez escarcement. 

Il est diet par les canons et Ie Concile Provincial 'quod clerici non debeant ingredi tabernas, 
nisi itineris causa'; aucuns chanoisnes et chappelains demeurent es tabernes, quy est surtout 
intolerable; et leur at ordonné de cercher autre logis honeste endedans St.-Jean Baptiste. 

La pluspart desdits articles ont esté ja ordonné par Ie feu Rev. Evesque Masius - que Dieu 
pardoint - et sont trouvez raisonables par Ie Rev. moderne et son conseil, de maniere que ne 
reste aultre chose que l'execution pour laquelle il a supplié S. A. par sadite requeste, sans estre 
renvoyé a uns judicature ordinaire, dont il ne pourroit avoir fin. 

V. A. Ser. entendera s'il luy plaist qu'il y at unze prebendes en ladite église, desquels resident 
seulement six sans doien ou aultre cheff, qu'est fort incommode pour Ie bien de ladite église, 
ainssy que luy a aultre fois remonstré ledit Seign. Rev. Bien est vray que V. A. at donné ledit 
doienné a Frederick Havens, presbytre licencié es loix, et qu'après un fascheux proces il est 
devenu paisible possesseur, mais comme il n'y at eu doien en ladite église passé 45 ans*, quasi 
tout Ie revenu du doienné est obscurcy et convient au doien moderne soustenir aultre proces 
pour l'esclaircir. Cependant il ne peult resider par faulte de moyens, n'ayant plus de cent 
florins par an, è raison de quoy il plaira a V. A. S., pour redresser la discipline ecclesiastique 
audit chapitre et église, fondez par voz nobles predecesseurs, pourveoir Ie doien de la première 
prebende, que viendra a vacquer è la disposition de V. A. S. Et cependant nous assister pour 
avoir l'effect desdites ordonnances concemant ledit chapitre d' Oirschot*"*. 

Quoy faisant 

Einde januari 1619 stelde Zoes zich rechtstreeks en ook door een tussenpersoon in 
verbinding met de pauselijke Nuntius te Brussel, opdat deze zijn verzoek bij de Aarts
hertog zou ondersteunen. In een zijner daartoe dienende brieven spreekt hij er zijn 
afkeuring over uit, dat de Raad van Brabant gewoon is zich in te laten met allerhande 
kerkelijke aangelegenheden. Het kapittel, schrijft hij, heeft zich gewend tot de kanselarij, 
'quae sese omnibus rebus ecclesiasticis irruniscere solet, prout mei predecessores 
experti sunt et ego etiam experiri coepi.' 

Omdat hij had horen zeggen, dat kapittel en Tuleman, gesteund door vier andere 
kapittels (vermoedelijk die van Hilvarenbeek, St.-Oedenrode, Eindhoven en Boxtel), 
hun exemptie bovendien bij de Romeinse Curie zouden verdedigen, achtte hij het 
voorzichtigheidshalve nodig zijn procurator te Rome, Hendrik Gravius (zie B. B. IX 
131, 172) over de zaak in te lichten. Hij deed dit in een brief (27 maart 1619), waarin 
hij zegt de exemptie der kapittels niet te willen bestrijden, doch wel zijn gezag over de 
exempten te willen handhaven. De kapittels trachten dit echter dermate in te perken, 
dat ze hem niets laten overhouden dan woorden (eam ita restringunt, ut praeter verba 
episcopo nihil remaneat). 

Het proces voor de Raad van Brabant was inmiddels in volle gang en einde oktober 
1619 was het nog steeds aanhangig. Wij weten niet, hoe het is afgelopen, maar ver
moedelijk wel niet ten gunste van het kapittel en gewis niet ten gunste van Tuleman. 
Zeker echter is ook, dat het de bisschop, behalve een schep geld, veel zorgen, moeiten 

* moet zijn 47 ans 
** In plaats van deze laatste zin werd eerst geschreven, maar daarna doorgestreept: Et travail-
lerons en vain pour la reformation, si ce n'est qu'il y ait un doyen resident avecq sufficante 
competence de vivre pour avoir l'oeil sur tout et nous advertir de reflFect des ordonnances. 
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en onaangenaamheden zal gekost hebben en dat de heren kanunniken, niet alleen de 
Oirschotse, maar ook die der andere vijf kapittels van het bisdom, het hem ook later 
nog bij de uitoefening van zijn ambt soms lastig maakten. In het verslag over zijn bis
dom van 23 nov. 1622, ingediend bij Paus Gregorius XIV, klaagt hij, dat zij zijn ver
ordeningen niet willen erkennen, zich beroepend op hun exemptie, en wil hij hen dwin
gen, dan gaan ze in verzet bij de wereldlijke rechter. Omdat krachtens een oud privilegie 
niemand in Brabant buiten het vaderland voor een rechtbank gedaagd mag worden 
(vgl. Hist. Tijdschr. jrg. 15 blz. 177 v.v.) verzoekt hij Z. H. om door de nuntius of de 
aartsbisschop van Mechelen te doen oprichten een gerechtshof 'in causis exemptorum,' 
waaraan alle kapittelkwesties, betreffende bisschoppelijke visitatie, bestraffing, 
seminariebijdrage en dergelijke, ter behandeling gegeven worden. Gebeurt dit niet, 
dan zal moeilijk enige reformatie (van de kapittels) zijn door te voeren; B. B. IX 173. 

5. De visitatie van Ophovius 8-10 nov. 1627. De aanleiding van deze visitatie was 
zeer waarschijnlijk het overlijden van de hospes van het groot gasthuis, die de opge
nomen gasten te verzorgen had. Zoals wij zagen, waren er onder de kanunniken 
bij de visitatie van Zoes in 1615 al stemmen opgegaan om het groot gasthuis tot 
ziekenhuis in te richten. Toen nu bedoelde hospes overleden was, schreef de kapittel
deken Adrianus Baeckx 25 okt. 1627 aan bisschop Ophovius (toen in Eindhoven ten 
huize van jufFr. Taterbeeck), dat hij de heer van Oirschot had voorgesteld om hospitale 
met kapel in te richten tot ziekenhuis en de verzorging der zieken toe te vertrouwen 
aan kloosterzusters, zoals aan de Augustinessen te Gheel (zusters van het zieken-
gasthuis te Mechelen). Het voorstel stond de Heer en ook de burgerij van Oirschot 
wel aan, maar de zaak moest gauw beklonken worden, want hij vreesde, dat de Heer 
anders een nieuwe hospes zou aanstellen. Van 8 tot 10 november d.a.v. was Ophovius 
in Oirschot op visitatie, maar van het dekenale voorstel schijnt niets gekomen. 

Ook van deze visitatie achten wij het verslag van te weinig belang voor publicatie 
en verordeningen van Ophovius zijn ons niet bekend, behalve een schrijven van 14 Jan. 
1629. Daarin vraagt hij de kapittelheren voor de tweede maal, want enkele weken te 
voren had hij het ook gedaan, om (twee) gedeputeerden uit hun midden te kiezen, ten 
einde met hen sommige kapittelzaken volgens het concilie van Trente te onderzoeken 
en te beoordelen. Hij gelast hen nu, binnen drie dagen daartoe over te gaan, of in geval 
het reeds geschied zou zijn, hem binnen drie dagen de namen hunner gedeputeerden 
toe te zenden. 
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BIJLAGEN 

t 





I A 

1282 DEC. 3. HERTOG JAN I STELT HET DEKENAAT IN HET KAPITTEL VAN OIRSCHOT IN 

EN VERENIGT HET PASTORAAT MET HET DEKENAAT* 

Universis presentes litteras inspecturis Johannes Dei gratia Dux Lotharingae et Brabantiae 
salutem et omne bonum. Ut cultus divini Nominis augeatur et ministri Sanctae Matris 
Ecclesiae plena tranquillitate Divinum Officium valeant exercere et semota qualibet adversitate 
laudem et gloriam canere Creatori, omni studio quo possumus proposuimus laborare. 

Cum igitur dilecti canonici nostrae ecclesiae de Orschot, qui hactenus sine decano et decani 
regimine vixerunt, in hoc vitam degentes ab aliis coUegiis reprobatam, adeo tenues, exiles et 
pauperes habeant prebendas, quod ex eisdem non possint commode sustentari, et rectoria 
seu investitura in eadem ecclesia sit, cujus fructus magni sint pingues et valentes, Nos qui 
sumus patroni dictae ecclesiae, tam investiturae quam prebendarum predictarum, plena 
quadam liberalitate freti intuitu divini cultus augmentandi, utilitatem dictae ecclesiae et 
canonicorum predictorum pensantes, convenimus et per presentes convenimus et consentimus 
unacum canonicis et rectore ecclesiae de Orscoth supradictis in ordinationem subsequentem. 

Ut scilicet quamprimum dictam investituram quocumque casu contingente ibidem vacare 
contigerit, quod dicti canonici modo capitulorum consueto decanum eligant et inibi creëtur 
decanatus dictaque investitura seu rectoria ipsi decanatui uniatur, sitque idem decanus 
canonicorum atque loei investitus et habeat in redditibus, tum ratione dacanatus quum in
vestiturae, mansum unum terrae arabilis, situm in villa de Orscoth, quem eidem de nostro 
consensu communi duximus assignandum, qui quidem mansus ad ipsam ecclesiam de Orscoth 
nomine investiturae impresentiarum dinoscitur pertinere. Habebit nichilominus idem decanus 
et investitus omnes oblationes dictae parochiae, legata et fideicommissa in testamentis ei relicta 
cum aliis casualibus in dicta ecclesia emergentibus, ex baptismo scilicet confessione et candelis, 
ut sic in universo dictus decanus, tum ratione decanatus, tum prebendae, quum investiturae, 
habeat per praemissa redditus ad summam et valorem triginta librarum Lovaniensium vel 
circiter ascendentes. Sic quod suo modo similiter ex omni nostra ordinatione procedit prae-
dictorum, quod ceteri fructus a praedictis, spectantes nunc ad dictam investituram, sive in 
decimis, censibus consistant terris seu quibuscunque aliis, cedant in augmentationem pre
bendarum praedictarum. Appendicia quoque spectantia ad dictam investituram, spectabunt 
ad praesentationem dictorum canonicorum et eisdem appendiciis in redditibus et aliis dicti 
canonici providebunt et providere tenebuntur. Per quam ordinationem quamlibet preben
darum predictarum reputamus novem libras Lovanienses saltern vel circiter valituram, cum 
ante presentem nostram ordinationem valor dictarum prebendarum tantum centum solidos 
ascenderit Lovanienses. 

Nos autem praedicti in electione et praesentatione dicti decani ejusdemque investiti ex 
conventione similiter et juris ordinatione sic procedemus: Quia cum dicti canonici aliquem in 
decanum canonice elegerint, ipsum Rev. in Christo patri ac domino Episcopo Leodiensi, qui 
pro tempore fuerit, presentabunt pro ejus electione confirmanda et cura dicti decanatus ei 
conferenda; et ipsum sic electum et in decanum per dictum Episcopum confirmatum dicti 
canonici Nobis, duci vel duci qui pro tempore fuerit, praesentabunt pro praesentatione rectori-
ae seu investiturae predictae obtinenda. Et ipsum Archidiacono loei praesentabimus et praesen-
tare tenebimur, vel dux, qui pro tempore fuerit, eum praesentabit et tenebitur praesentare 

* Zie blz. 168,169. Wij geven dit en de twee volgende documenten naar afschriften van wijlen de 
heer L. van der Steen (t 1932) Toen deze er zijn afschriften van nam, berustten de documenten 
in hun origineel te 's-Hertogenbosch. Van de oorkonde van Hertog Jan I berust een nog 16de 
eeuws afschrift in het archief van het bisdom, maar dat van de heer L. v. d. Steen is blijkbaar 
nauwkeuriger. Onder de door hem gemaakte afschriften noteerde hij, dat er aan de drie 
aaneengehechte oorspronkelijke stukken twee zegels hingen (het grotere volgens hem van de 
Hertog, het kleinere van de Bisschop, maar volgens de Bossche gemeentearchivaris H. Ebeling 
beide van de Bisschop). Al onze nasporingen om de originele stukken terug te vinden, bleven 
vruchteloos. 

207 



ad ecclesiam et rectoriam ecclesiae praedictae pro cura ipsius ecclesiae et plebis ab ipso Archi-
diacono obtinenda. 

Quibus sic ordinatis dignum duximus Dominum et patrem nostrum Johannem, Dei gratia 
Leodiensem episcopum, majori qua possumus affectione exorandum, ut tam piae nostrae 
ordinationi et voluntati suum dignetur adhibere consensum, praedicta corroboret et confirmet 
praemissa, prout honori divino, utiütati dictae ecclesiae et canonicorura praedictorum vide-
bitur convenire. 

Datum anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo secundo, feria quarta post festum 
beati Andreae apostoli. 

I B 

1283 SEPT. 29. JAN VAN VLAANDEREN, BISSCHOP VAN LUIK, HECHT ZUN GOEDKEURING 
AAN DE VERORDENING VAN HERTOG JAN 

Universis praesentes litteras inspecturis Johannes Dei gracia Episcopus Leodiensis salutem 
in Domino sempiternam. 

Noveritis quod Nos ordinatione facta a nobili viro Johanne Dei gratia Lotharingiae et 
Brabantiae Duce, quae in litteris quibus nostrae litterae praesentes sunt afiixae continetur, 
diligenter inspecta et examinata, omnia et singula contenta in praedictis litteris Domini 
Ducis praesentibus aflBxis, prout ibidem ordinata et statuta sunt, ad petitionem dicti Ducis 
ordinamus et statuimus et auctoritate nostra ordinaria confirmamus, ecclesiam parochialem 
villae de Orschot decanatui ejusdem ecclesiae adunientes, cujuslibet tamen jure salvo. In 
cujus rei testimonium sigillum nostrum praesentibus litteris duximus apponendum. Datum Hoü 
anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo tercio in festo Beati Michaelis archangeli. 

I C 

1289 NOV. 28. JAN VAN VLAANDEREN BEVESTIGT DE VERORDENING OPNIEUW 

Universis praesentes litteras inspecturis Johannes Dei gratia Leodiensis Episcopus salutem 
in Domino sempiternam. 

Noveritis quod Nos omnia et singula ordinata per nobilem virum, fratrem nostrum dilec-
tum et fidelem Johannem Dei gratia Ducem Lotharingiae, Brabantiae et Limburgiae, et 
etiam per Nos ordinata, statuta et confirmata, de quibus in nostris litteris praesentibus anne-
xis mentio habetur, cui ordinationi dicti Ducis Daniel de Orscoth miles, asserens se esse copa-
tronum ecclesiae de Orscoth nostrae diocesis, postmodum consensit, prout in litteris super 
hoc confectis continetur, non obstante quod Theodericus dictus Berthout ad praesentationem 
dicti Danielis militis post dictas ordinationem, statuta et conflrmationem nostras et psr loei 
archidiaconum ad dictam ecclesiam de Orscoth fuerat admissus, adhuc ex habundanti ordi
namus, statuimus et auctoritate nostra ordinaria confirmamus et praecipimus inviolabiliter 
observari. In cujus rei testimonium sigillum nostrum praesentibus est appensum. 

Datum anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo nono, die Lunae post festum 
Beatae Katharinae. 

n 
OPBRENGSTEN DER TIENDEN VAN HET KAPITTEL OVER HET JAAR 1575 EN ENIGE DAARAAN 

VERBONDEN LASTEN 

De bedragen zijn weergegeven in arabische, in plaats van de romeinse cijfers. 

Valeur ende quantiteyt vanden thienden, den Eerw. Heeren des Capittels van Oorschot 
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toebehoorende, verschenen anno LXXV, soo binnen Oorschot als Bladel, Vessem, Wintelre 
ende Beers. 

Vanden rogghe tot Oirschot: 
mud lopen spijnt* 

Best nader Vlueten 23 754 
Aerlebest 19 7 3 
Snepsceut 6 8 
Herlacker 19 6 
Lege notel 4 4 
Muelenbraeck 12 2 
Erdbrugghe 9 1154 
Greve ende bocht 16 
Dwertke 9 4 
Muelenthiende 21 Vi 
Hoefftiende 23 
Spoordonck 23 

Berze rogg: 
Westbers 31 4 
Omloop 11 4 
Schijff 21 4 
Voerteijnde 17 4 

Bladel: 
Langenloop 2354 
Herlacker 27 
Schijff 20 
Swartacker 1154 

Wintelre: 
Hoochsye ) 
Bijstervelt \ 
Schijff 16 8 
Creyelt 18 3 

Vessem 
Overdwater 25'/2 
Hoochsij 23 
Neersij 26 
Halffmijl 125i 
Braeck 21 

Al den geheelen rogg bedraeght 
Summa summarum 522 8 3** 

Die lasten wederom affgetrocken vanden voirscr. rogge: 
mud 

Ten eersten voor die 6 vicarissen, elck 10 mudden, facit . . . . 60 
Voer den vicaris in Vessem ende Wintelroy (Wintelre) 8 
Voer den vicaris in Beers (Middelbeers) 5 
Voer den vicaris in Bladel 
Cartebellaris 2 
Custer vande uregewerck te stellen 1 mud ende van den choor oock 

* 4 spijnt = 1 lopen, 12 lopen = 1 mud. 
** Volgens onze berekening had de uitkomst moeten zijn 526% 6 2. 

lopen 
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1 mud 
Notaris capituli 
Barbitonsor 
Voerden sangeren 
Organist 
Orgelblaser 
Voer den sindicus capituli 
Het jaergetijdt Cortenbach 
Voer den roeidrager 
Voer die gebueren in Vessem ende Wintelroy 
met (die gebueren) op de mortel 
Den pastoor (in Oirschot) 
Den rentmeester 
Noch aff te setten pro futuris injurüs * . . . 

3 
4 
1 
2 

10 
80 

Valuer ende quantiteyt vanden somercoren, boeckweyt etc. binnen Oorschot, wesendeniet verpacht: 

boekweit gerste havere 

Verrebest 
Aerlebest 
Muelenbraeck 
Eertbrugghe . 
Muelenthiende 
Hoofthiende 
Spoordonck 
Herlacker 

mud lopen mud lopen mud lopen 

1 

2 
1y^ 

872 
8 
9 
9y2 

14 
4 

5>/2 
9 

I6V2 
6% 
9 
3 
9 

9 

1 

4 

9 

Snepscheut . . . 
Legenotel . . , 
Greve ende bocht 
Dwertken . . . 

Verpacht somercoren Oorschot 
mud 
3 
2 
8 
4 

lopen 
3 
2 

8 

Beers somercoren 
Omloop 
Westbers . 
Voerteynde 
Schijff . . 

5 
15 
8 

10 

Lasten van somercoren: 
Ten eersten voor die 6 vicarissen 
Voor den vicaris in Vessem-Wintelroy 
Voor den vicaris in Middelbeers 
Alnoch moeten hier aff voer die 6 Heeren residenten het somercoren 
van Aerle ende die hoofthiende, quia anno verso 

30 
4 
4 

47 

372 

3y2 

* Deze post staat gelijk met „onvoorziene uitgaven" van tegenwoordig. 
** 6 lopen 1 spijnt hebben wij hier met 6]4 lopen weergegeven. 
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Dese lasten affgetrocken van de voors. 
82 mud 3 spijnt*, blijft daer te deelen aen die 9 Heeren 
Divisum competit unicuique 
Hier aff den 5 absenten Heeren affgetrocken voor 
d'absentie (4 mud elcken), en compt maer 3-1-3. Soo 
moeten sij laeten voor somercoren sekeren rogge, alsoo 
alle het somercoren voor die 6 residenten Heeren, waeraff 
eenenyegelycken competeert alsoo in boeckwijt, gerst 
en haver 
Restat in toto 
Van denwelcke elcken residente Heere toecomt, blijcken-
de vóór van den onverpachte somercoren, in boeckwijt . 
Restat 
In gerst 
Restat 
In haver 
Restat 
Ende van den verpachten somercoren elk 554 lopen, 
waeraf die twee deelen gerste is ende het derde haver, soo 
elcken 
Hier op elcken aengedeelt 

Finis 
A £ H, doss. Oirschot. 

Ill 

1620 SEPT. 3. ANTWOORD VAN DE PROVINCIAAL DER VLAAMSE CAPUCUNEN-PROVINCIE 

AAN BISSCHOP ZOESIUS, DAT HU AAN HET VERZOEK OM IN OIRSCHOT EEN CAPUCUNEN 

KLOOSTER TE BOUWEN, VOORLOPIG NIET KAN VOLDOEN WEGENS DE ONZEKERHEID 

OVER DE AFLOOP VAN HET BESTAND 

Reverendissime Domine - Fax Chrisli 

Literas quas Rev™* V(estra) D(ominatio) dignatus est nobis scribere explicantes pium 
desiderium nobilis viri ac Baronis de Duffel concedendi ac edificandi nobis conventum in 
municipio de Oirschot, patres serio et mature considerarunt. Ac imprimis summa cum animi 
gratitudine acceptant oblationem dicti Domini. Caeterum judicant presentis temporis conjec-
turam et incertitudinem continuendarum induciarum vel pacis ineundae inter Principes nostros 
et Status HoUandiae penitus refragari ac impedire, ne certi aliquid possint statuere vel spondere 
dicto Domino quoad effectum et actualem executionem sui desiderii, judicantes tempore qui-
dem pacis dictum locum commodum quidem aliquo modo futurum habitationi fratrum 
nostrorum, sed tempore belli, quoniam patet hostium excursionibus, nullo modo consultum 
fore fratres ibidem commorari. Adeo ut ex futuro rerum eventu pendeat plane hujus negotii 
executio vel intermissio. Unde et in presentiarum videtur superfluum aliquos deputare, qui 
locum inspiciant. Acturus ipsemet de hoc negotio latius cum Rev™* V. D., cum Buscoducum 
venero - quod brevi futurum spero - visitandi gratia. Quam, rogo, Deus Opt. Max, diu mul-
tumque nobis ac ecclesiae suae servet incolumen. 

Datum Bruxellis in conventu fratrum Capuccinorum 3 sept. 1620 

Rev™*^ D. V. humillimus in Christo servus frater Heliodorus, Provincialis fratr. Cap. 
Provinc. Flandriae. 

A B H, doss. Oirschot. 

* Hoe de rekenaar aan dit bedrag komt, is ons onverklaarbaar. 

mud 
34 
3 

lopen 
9 
1 

spijnt 
1 
3 

9y2 

2 
3 

8 

1 
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IV 

DE FUNDATIES VAN JAN DAEMS VAN NUENEN, SCHOLASTER TE OIRSCHOT 

In het werk van JHR. A . VAN DEN DOES DE WILLEBOIS Studiebeurzen III blz. 113 v.v. 
vindt men de copie van een fundatieacte, waarbij Jan Daems van Nuenen, kanunnik 
en scholaster te Oirschot vijf studiebeurzen stichtte en twee zondagscholen, een te 
Nuenen en een te Mierlo; die acte is gedateerd 1 aug. 1613. 

Een vroegere fundatieacte werd gedateerd 14 oct. 1603; zij is door J. Daems zelf 
ondertekend en nog voorzien van diens signet* Deze acte van 1603 werd in 1613 
blijkens de in Studiebeurzen medegedeelde copie op vele plaatsen merkelijk veranderd. 
Zo behelsde zij o.a. navolgende fundatie 'van de scoel Dominicaal ende Festivael tot 
Oirschot' waarvan in de acte van 1613 met geen enkel woord wordt gesproken: 

Item van gelijcken maeke ende laete ick alnoch tot een schoei Dominicaet ende Festivael op 
conditie naebescreven binnen de vrijheyt van Oirschoth, om deselve gehouden te worden, 
't sij bij den pastoor ende eenige andere bequame priesteren oft mededienders, in Onsser 
Liever Vrouwen-kercke aidaer nae den middach van één ure aff tot drije uren, totdat men die 
Vesper gaet doen; ende dit nyet alleen om den kijnderen dat fundament des Gelooffs te leeren, 
als voorschreven is, ende om te leeren lesen ende scrijven, maer oock mede mits dat in Sinte 
Peeterskerk aidaer gemeyndelick maer één sermoon gedaen en wordt des Sondaechs ende 
des Heyligendaechs; dat daerom denselven presbytere aidaer alle reyse een ure van de voor
schreven twee uren opten preeckstoel, oft vóór den altaer in deselve kercke sail leeren dat 
fundament des Christen Gelooffs voor allen dengenen, die daer sullen begeeren te comen 
'tselffde te hooren ende dit oock all nae de ordinantie bij den voorschreven Eerw. Heeren 
Provisoirs deser fundatie** daerop te maken; hier oock toe laetende jaerlicx Godt ter eeren 
dartich gulden, overmits denselven pastoor oft priestere, die opten stoel sal leeren, ten-
minsten een oft twee heeren oft dienders tot hem vandoen sal hebben om denselven kynderen 
te helpen leesen ende scrijven. 

Enigszins gewijzigd vindt men deze fundatie terug in navolgende 'fundatie van de 
Gameren' door de zelfde stichter gemaakt 26 aug. 1613***: 

In den name der Heijlighe Dryevuldicheijt. Amen. Sij kennelijck eenenyegelijcken, die dese 
tegenwoordige sullen sien oft hooren lesen, dat ick. Jan Daems van Nuenen, priestere, cano
niek ende scholaster tot Oirschoth, sone wijlen Daem Willem Daemssoen, dickwils bewogen 
ben geweest ennige scamele ende desolate oude persoenen te beneficieren met mijne tijtelijcke 
substantie, bij Godt Almachtich mij op dezer werelt door Sijne Goddelijcke Bermherticheijt 
verleent. Ende omme sulcx datelijck te effectueren ende mijn siele deelachtich te maecken van 
alle goede wercken, die uijt deze voorseide fundatie ende dese navolgende dotatiën sullen 
mogen spruijten, soo maecke ende laete tot directie van de schole dominicaal tot Oirschoth 
ende tot onderstant van sekere scamele ende behoeftige menschen, aidaer bij malcanderen 
in sekere huysinge te residerene, de woningen, landerijen, renten ende pachten naer gespecifi-
ceert, allet onder conditiën ende restrictiën naerbeschreven; ende dit vermogens d'opene 
brieven van octroye van Hunne Doorluchtiche Hoocheden, die ick hiervuer hebbe geimpetreert 
in date van der maent Augusti anno sesthienhondert ende darthien. 

In den iersten soo laete ick, Jan Daems voorschreven, de twee eerste cameren van alsulcke 
seven cameren, als bij malcanderen sijn staende in de prochie ende heerlijckheijt van Oirschot 
omtrent de capelle van Onser Liever Vrouwen, te weten de twee cameren staende aldernaest 

* Het stuk, waarop deze fundatieacte voorkomt, is afkomstig van de hoeve Eeckerschot te 
Oirschot en berust thans 'm A B H, doss Oirschot 
** De aartsdiaken en de aartspriester der kerk van 's-Hertogenbosch. 
*** A B H, doss. Oirschot. 
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- noirdwaerts - der voorschreven capelle met den hoff naer advenant deser twee cameren 
daerafter aengelegen, beginnende desen hoff derselver twee cameren neffens erffenisse Emeren-
tiane weduwe wijlen Bartholomeus Hasselmans ende scheijdende oft eijndende teghens den 
tweeden ancker derselver cameren ende soo voort linie rechtuit soo verre denselven hoff 
streckende is, tot behoeff van den heere Pastoir van Sinte Peterskercke tot Oerschot onder 
dese lasten ende restrictiën, dat deselve heer Pastoir alle Sondaegen des naermiddaechs ter-
stont nae de Vespere in de voorschreven prochiekercke gehouden sal wesen, opten preeck-
stoel aldaer de jonckheijt ende andere persoonen te cathechiseren ende deselve jonckheijt in 
de exercitie van de Catholicque religie te oeffenen, gelijck nu sekere jaeren herwaerts bij 
denselven heere Pastoir aldaer gedaen is, mitsgaders mijnen naem opten sielboeck aldaer te 
stellen ende ten eeuwigen daegen ter selven tijt van cathechisatie voor mijne siele ende der 
sielen van mijne weidaders bij afroepinge mijns naems te doen bidden ende oyck in de missen 
des voorschreven heere Pastoors commemoratie voor mijne siele te houden. 

Item oft gebeurde, dat die voorschreven heere Pastoir desen voorschreven last niet en 
begeerde aen te verden, oft oyck, denselven last aenveerdt hebbende, in denselven last niet 
en begeerde te continueren, in sulcken gevalle sullen de Eerw. heeren Provisoirs, mijn Eerw. 
heeren de Deken ende Scholaster des Capittels van Oirschot, de voorschreven twee camers 
metten hoff door de H. Geestmeesters tot Oirschot voorschreven doen verhueren omme midde-
lertijt de penningen daervan jaerlijcx, boven de reparatie procederende, aen de scamele 
menschen tot Oirschot uijtgereijckt te wordene, mits dat sij, Heyligeestmeesters, dese twee 
cameren sullen moeten onderhouden in alle nootelijcke reparatie ende dit alsoo lange totdat 
de voorschreven heere Pastoir den voorschreven last wederom sal begeren aen te vangen ende 
alsdan dese voorschreven twee cameren ende hoff den voorschreven heere Pastoir laten volgen 
onder den last ende restrictie voorschreven ende anderssints nyet. 

Item de twee naestvolgende cameren, iegelijck met een hoffken naer advenant der muragie 
oft anckers deser twee cameren, late ende geve ick tot behoeff ende bewoninge van twee 
scamele geestelijcke maechden, out sijnde minstens veertich jaeren. 

Ende de andere drie cameren, neffens de voorgaende leste twee cameren vervolgens staende, 
met de reste van den hoff, in drie gelijcke deelen te deijlen, met den halven ganck, tusschen 
de leste camere ende mijne groote huijsinge liggende, ende de hellichte van den steenen putte 
aldaer staende, metende linierecht van den doorstijl der lester camere naest den grooten huijse 
tot over den halven put totter erffenisse van Oijken Hoppenbrouwers, alsoo dat den voor
schreven put halff totte voorschreven groote huijsinge ende halff tot de voorschreven cameren 
sal blijven ende van gelijcken alsoo onderhouden worden, laete ende geve ick ter eere Goidts 
tot dienste ende bewoninge van drie oude mans- ofte vrouw-persoonen, daervan henne 
vrouwen ofte mans zijn overleden, ofte die nyet gehoudt en sijn geweest, out sijnde over de 
vijftich jaeren ende scamel ende impotent sijnde om hen broot te winnen, al waer 't oijck dat 
dusdanige mans ofte vrouwen ennige kinderen waeren hebbende. Wel verstaende dat dese 
voorschreven twee geestelijcke maechden ende drie mans-ofte vrouwe-persoonen sullen moeten 
sijn ende blijven in de Catholicque Roomsche religie ende eerlijcke conversatie, ter goeder 
naeme ende fame gestaen hebbende, sonder henne tijtelijcke substantie met drincken oft 
oneerlijck leven geconsumeert oft onnuttelijck verquist te hebben. Onder conditie dat de 
rentmeester deser fundatie ten laste der voorschreven twee geestelijcke maechden ende drije 
mans-ofte vrou-persoonen jaerlijcx uijt de voorschreven vijff cameren sal betalen aen den 
Rectoir van S'^ Wilbortsaultair tot Oirschot eenen chijns van eenen gulden 's jaars* ende 
aen den convente van Sinte Clara ten Bossche eenen chijns van vier ponden Bosch paijements** 
mitsgaders eenen chijns van een gelijck pont paijements ter saecke ende geduerende het ge-
bruijck van eenen doorganck door een gancxken, toebehoorende totter erffenisse Emkens, 
weduwe Bartels de smith. 

Item sullen de voorschreven persoonen verbonden wesen, alle daegen in de voorschreven 
St^ Peeterskerke te hooren een misse mitsgaders Sondaechts het sermoon ende cathechi
satie der voorgeschreven kercke ende oijck alle daegen voor mij, fundateur, ende voor 
degenen, daer ick in gehouden ben, te bidden ende te lesen een roosenhoijken tot laeffenisse 

* In margine werd later bijgeschreven: „Gelost den 13 January 1806 tegen de penning 16% 
volgens placaat van den 20 September 1805" 
** In margine: „Gelost den 28 Augustus 1797 tegen den penning 25." 
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mijnder ende hender sielen; ende degenen, die hierinne sonder merckelijck beleth dickwils 
verzuijmelijck worden bevonden, sullen van een jaer vruchten deser fundatie gepriveert worden. 

Na vervolgens de landerijen aangewezen te hebben (o.a. een hooi- of turfveldje onder 
Oostelbeers 'bij Onser Liever Vrouwen-Capelle aen den Heyligen Eyck aldaer ter 
plaatse genaempt in 't Belschut'), van welke landerijen de jaarlijkse huuropbrengst 
moest dienen tot onderhoud van bedoelde armen (provenisten geheten), gaat de 
stichter verder: 

Item SCO verre ennige deser provenisten, 't sij door quaet onbehoorlijck ende schandaleuse-
lijck leven hen misdraegen, oft oyck bij kijvagiën ende twisticheden malcanderen niet en ver-
draegen, soo sullen de navolgende heeren Provisoiren alsulckenen onbequame ende twistige 
persoenen van deze gifte ende provene mogen berooven ende van de voorschreven wooningen 
datelijck priveren ende daermede eenen anderen versien, die de heeren Provisoiren van desen 
daertoe sullen bevinden bequaem ende meest vandoene te hebbene, sonder ennich faveur 
daerinne te dragen. 
Item dat alle mijne vrienden ende bloetverwanten, al sijn die ooyck jonger van jaeren, 
ende daernae d' ingesetenen van Oirschot, de schamelste ende eerlijckste, wesende van de 
Catholicque religie, goet van leven ende van wettige ouders gesproten, altijd sullen geprefereert 
worden 

Ende opdat dese mijne goede intentie volcomen effect mach sorteren ende ten eeuwigen 
daegen volbracht worden, soo versuecke oijtmoedelijck ende deputere mits desen tot Provisoirs, 
gifters ende protecteurs van desen den Eerweerdigen heeren Deken oft Vice-deken ende Scho
laster tot Oirschot, ten tijde wesende, omme goede opsicht soo op de voorschreven persoonen 
als de voorgaende goederen te nemen, mitsgaders de rekeninge daervan te verhooren ende 
te passeren ende eenen getrouwen rentmeester daertoe te stellen, midts bij elcken derselver 
Eerw. heeren Provisoiren genietende jaerlijcx tot eene cleyne gratuiteijt eenen daelder tot 
dertich stuijvers loopens gelts^°). 

Item soo verre inne toecomende tijden egeene scamele maechden van mijne vrinden tot 
Oirschot en waeren, die dese voorschreven twee cameren ende provene begeirden te genieten, 
dat in sulcken gevalle de voorschreven Eerw. heeren Provisoiren dese voorschreven twee 
cameren ende provene aen ennige scamele mans ofte vrouwen, ongehout sijnde ende van den 
ouderdom als vóór, sullen mogen geven ende verleenen onder alle condition ende restrictiën 
vóór verhaelt, mits preferentie mijnre vrinden des versoeckende, soo voorschreven is; wel 
verstaende soo verre ennige scamele maechden daernae dese voorschreven twee woningen 
ende cameren begeeren te bewoonen ende te genieten, dat alsdan, deselve vacerende, weder
om bij de voorschreven Eerweerdige heeren Provisoirs onder restrictiën als vóór sullen gegeven 
oft geconfereert worden. 

Aldus soo hebbe ick dese tegenwoordige fundatie voleijndt met mijnder volcomen kennisse 
ende verstant met gereserveerder macht van geduerende mijnder mensschelijcker pelgrimagie, 
nu drieentsestich jaeren out sijnde, alnoch te mogen verminderen ofte vermeerderen, te corri
geren ende te veranderen. 

In kennisse der waerheijdt van alle 't gene voorschreven staet, d'welck ick bij eenen getrouwen 
vrint aldus in het reijn hebbe doen schrijven, soo hebbe ick daernae tot meerder versterckinghe 
met mijnen eijgen naem 't selve ondertekent ende met mijn gewoonlijck signet bevesticht op 
huijden den sesentwintichsten Augusti anno XVI c ende dartien. 

V 

1 3 8 3 FEBR. 14. NA DE DOOD VAN WILLEM VOS, PRIESTER, WORDT DE SCHOLASTERIJ 

DOOR HERTOGEN WENCESLAUS EN JOHANNA GECOLLATEERD AAN DE CLERICUS HENRIK 

ZOON VAN YDA ELSENHOET 

Wenceslaus de Boëmia, Dei gratia Lucemburgensis, Lotharingiae, Brabantiae ac Lymburgiae 
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dux, Sacrique Imperii marchio et Johanna eadem gratia ducissa ducatuum et marchio marchio-
natus predictorum honorabilibus viris dominis decano et capitulo ecclesie nostre B. Petri 
Oerschottensis, Leod. dioc. amicis nostris sincere dilectis salutem et omne bonum. Noveritis 
quod nos scolasteriam ecclesienostrejamdicte, per mortem seuliberam resignationem domini 
Wilhelmi Vos quondam presbyteri, ultimi possessoris ejusdem, vacantem, cujus collatio ad nos 
pleno jure dinoscitur pertinere, Henrico Alio Yde Elsenhoet clerico contulimus, conferimus per 
presentes, mandantes vobis et districte precipientes quatenus eundem Henricum in scolasticum 
vestrum et confratrem recipiatis, stallum sibi in choro et locum in capitulo cum plenitudine juris 
canonici assignantes, facialis sibi sicut aliis vestrum de fructibus, redditibus ac cmolumentis 
temporibus debitis responderi, adhibitis solempnitatibus in talibus adhibendis consuetis, liter-
arum testimonio harum nostris sigiUis sigillatarum. Datum Bruxelle mensis Februarii die XIV 
anno Domini MCCC octuagesimo secundo secundum stilum curie Cameracensis. 
ƒ 166 nr. 3, oorspr. met nog één zegel (van Johanna). 

VI 

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE CANTORIJ, ZIE BLZ. 176, 177 

1492 NOV. 6. OPENING VAN HET TESTAMENT VAN ENGELBERT VAN DEN SPIJCKER 

In nomine Domini. Amen. 
Tenore presentis publici instrumenti cunctis pateat evidenter et sit notum, quod anno a 

Nativitate ejusdem Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo, indictione 
decima, die vero sexta mensis Novembris ,hora prima post meridiem aut quasi, Pontificatus 
Sanctissimi in Christo Patris et Domini nostri Domini Alexandri, divina providentia Pape 
Sexti, anno suo primo, coram venerabili et discreto viro Domino WilhelmoArnoldi, Decano 
ecclesie collegiate beati Petri Apostoli in Oerschot, in meique notarii publici ac testium 
subscriptorum ad hoc vocatorum specialiter et rogatorum presentia, personaliter constituti 
seu comparentes discreti viri Beertkinus, filius quondam Johannis van den Spijcker in Oirschot, 
et Godefridus, filius quondam Johannis van der Donck, in Beeck prope Aerie Leodiensis 
Diocesis commorantes, ut et tanquam executores seu manufideles testamenti seu ultime volun
tatis, ut asseruerunt, quondam honorabilis viri Domini Engelberti van den Spijcker de Oirschot, 
canonici ecclesie collegiate beate Marie in Capitolio ac etiam majoris ecclesie civitatis Co-
loniensis vicarii, habentes ac suis in manibus portantes sive exhibentes quoddam instrumentum 
sive litteram pergamenam clausam ac cum certis fills lineis circumligatam sigilloque rotundo 
de cera viridi sigillatam munitam, quod dicti quondam honorabilis viri Domini Engelberti 
van den Spijcker esse dixerunt et affirmaverunt, in cujussiquidem littere pergamene sive 
instrumenti publici dorso scripta fuerunt in satis magna littera hec verba sequentia: 'Ultima 
voluntas honorabilis domini Domini Engelberti Spijcker in Diocesi Leodiensi servanlis cum 
fundatione Officii et Cantorie affectantis'; cupientes et desiderantes, ut etiam dixerunt, hujus-
modi litteram pergamenam sive instrumentum publicum, sicut prefertur clausam, sigillatum, 
munitum, in presentia prelibati venerabilis viri Domini Wilhelmi Arnoldi, Decani Oirschotten-
sis, meique notarii publici, testium infrascriptorum ad hoc vocatorum et rogatorum, necnon 
Elisabeth, fllie quondan Beertkinii van den Spijcker, sororis legittime dicti quondam Domini 
Engelberti, etiamque Arnoldi et Gerardi, filiorum quondam Jacobi Geritssen, tanquam 
verorum heredum bonorum, per ipsum quondam Dominum Engelbertum relictorum, ut 
tunc dixerunt, aperiri ipsis, legi, exponi et contenta inibi enarrari petierunt. Hincinde instanter 
et postularunt, meque notarium publicum tam ipsi executores quam heredes prenominati, 
in prefati Domini Decani, in hoc in quantum ipsum concernebat consentientis, presentia 
ut prescribitur, requisiverunt etiamque honorabiles ac discretos viros Dominum Henricum, 
filium quondam Wilhelmi Voss, presbyterum de Oirschot, et Petrum Doerkens de Eyndovia 
super agnitione sigilli prenarrati tanquam testes produxerunt cum consuetis eorum juramentis 
mediantibus; interrogati dixerunt, noticiam prefati Domini Engelberti, dum viveret, et 
ejusdem sigilli proprii habuisse et habere et illud sigillum, pretacte littere sive instrumento 
predesignato ab extra impressum, fuisse et esse verum et proprium sigillum sepe nominati 
quondam Domini Engelberti. 
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Quo facto ego notarius prenominatus et infrascriptus, ad instantiam et requisitionem pre-
fatorum executorum et heredum de consensu et voluntate prefati Domini Wilhelmi Arnoldi 
decani hujusmodi litteram sive instrumentum publicum, sicut prefertur clausum et sigillatum 
ad manus meas recepi, aperui ibidemque contenta inibi necnon in tribus aliis papiri foliis, 
eidem littere clause sive instrumento inclusis, ipsis legi publicavi et exposui. Quorum omnium 
et singulorum ibidem exhibitorum, productorum, lectorum et expositorum copias aliorum-
que ibidem actorum et factorum tam ipsi executores quam etiam heredes prenominati in
strumentum unum vel plura publicum seu publica a me notario publico infrascripto fieri et 
confici petierunt ac petiit eorum quilibet in forma meliori. 

Acta fuerunt in scalgiata domus residentie prelibati Domini Wilhelmi Arnoldi decani 
in Oirschot site, sub anno, indictione, mense, die, hora et pontificatu quibus supra, presentibus 
ibidem honestis viris Nicolao filio quondam Thome de Audenhoeven, Domino Henrico die 
Crom et Mathia van Beeck, in Oerschot commorantibus, testibus dicte Leodiensis Diocesis, 
ad premissa vocatis pariter et rogatis. 

1 4 9 0 MAART 6. TESTAMENT VAN ENGELBERT VAN DEN SPUCKER* 

Tenor vero littere pergamene sive instrument! publici, unde prefertur, sequitur de verbo 
ad verbum et est talis: 

In Nomine Sancte et Individue Trinitatis. Amen. 
Per hoc presens publicum instrumentum pateat manifestum, quod sub anno a Nativitate 

Domini nostri Jesu Christi millesimo quadringentesimo nonagesimo, indictione octava, 
die autem Sabbati sexta mensis Martii, hora quarta post meridiem vel circiter, Pontificatus 
Sanctissimi in Christo Patris et Domini nostri Domini Innocentii, divina providentia Pape 
Octavi, anno sexto, honorabilis vir Dominus Engelbertus Spijcker de Oirschot, canonicus 
secularis et collegiate ecclesie beate Marie in Capitolio ac etiam majoris ecclesie Coloniensis 
vicarius, in mei notarii publici testiumque infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorum et 
rogatorum presentia, personaliter constitutus, corpore suo aliqualiter debilis, compos tamen 
mentis et rationis suarum. Atque animadvertens, quod egritudinis vehementia coporalis 
plerumque solet a rationis tramite in tantum mentem alienare, quod nedum de temporalibus, 
vcrum etiam de seipso et anima sua quispiam disponere ordinare seu providere non valet; 
propter quod dum in mente sobrietas existat, in corpore quies melius et salubrius disponitur 
ac etiam ordinatur ultime voluntatis judicium et quia nemo in came positus viam potest 
ultimi judicii evitare, in quo quilibet etiam de factis propriis redditurus est rationem, cumque 
etiam eventus mortis humani dubii sint, eo quod nichil morte certius, nilque ejus hora in-
certius existat; idcirco ne etiam intestatus discedere videatur et ob hoc inter proximos suos 
heredes seu quovis alios de et super bonis et rebus suis post mortem relinquendis aliqua litis 
questio oriatur, revocando primitus, cassando et annullando per-expressum omnia et singula 
testamenta et seu ultime voluntatis ordinationes et quascumque hactenus per ipsum sub 
quacumque verborum forma facta et edita, omnibus melioribus modo, via, jure, causa et 
forma, quibus melius, validius et efficatius potuit et debuit, fecit, condidit, disposuit et ordi-
navit suum presens nuncupatum testamentum seu ultimam ejus voluntatem de universis 
bonis et rebus suis antedictis in hunc, qui sequitur, modum. 

Inprimis enim quoniam melior et preciosior corpore et rebus humanis, de Eterni Regis 
misericordia plene confidens, qui humiliatum non despiciet, quique ut suum redimeret popu-
lum gustare voluit calicem passionis, animam suam exnunc ipsi Omnipotenti Deo et Eterno 
Regi per intercessionem gloriose virginis beate Marie et Sanctorum omnium supernalis curie 
toto mentis affectu commendavit. Et deinde corpus suum, si eum in hac civitate Coloniensi 
decedere contingat, in ecclesia Marie in Capitolio supradicta honesto modo tradi voluit 
sepulture. 

Insuper idem Dominus testator legavit ad fabricam ecclesie Coloniensis tres grossos Turo-
nenses, semel dandos. 

* Van het testament zijn drie copieën aanwezig. 
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Item idem Dominus testator legavit Reverendissimo Domino Archiepiscopo Coloniensi 
pro tempore tres similes grossos Turonenses, semel dandos vel tantum quantum de jure vel 
ex Statutis Provincialibus legare tenetur eidem. 

Item voluit idem testator, quod si ipsum imposterum de rebus et bonis suis antedictis 
per scripturam manus sue proprie, etiam nulla solempnitate juris adhibita et absque testibus, 
aut coram notario vel presbytero et testibus, vel coram duobus seu pluribus testibus etiam 
absque notario vel presbytero, quitquam specialiter disponere sive ordinare contingat, etiam 
si pro executione hujusmodi sui testamenti sive ultime voluntatis infrascriptos suos executores 
aut eorum alterum revocaverit vel alium vel alios executores in locum ilium ipsorum aut alteri-
us eorumdem eisdem premissis moda et forma deputaverit et nominaverit sive infrascripserit, 
quod talismodi dispositie et ordinatio, deputatio, nominatio et infrascriptio perinde valeant 
et plenum firmitatis robur obtineant et valere et obtinere debeant, acsi in presenti publico 
instrumento inserte forent et inscripte, ipseque etiam tales ordinatio et dispositio forsan fiende, 
tam quoad revocationem et de novo institutionem hujusmodi executorum, quam quoad 
puncta et capitula presentis testamenti; eidem tali ordination! sive dispositioni, repugnanti 
eidem suo presenti testamento, nuncupaturi solum et dumtaxat valeant derogare. 

Et quia parum prodest testamenta vel ultimas voluntates condere, nisi ad suum debitum 
perducantur effectum, idcirco memoratus testator in hujus sui presentis testamenti sive 
ultime voluntatis modo, via, jure, causa et forma premissis nominavit, elegit, fecit, constituit 
et solempniter ordinavit executores, manufideles et fideicommissarios suos venerabilem et 
egregium virum Dominum et Magistrum Henricum de Berchem, Sacre Theologie professorem, 
pietate secularis et collegiate ecclesie beate Marie in Capitolio canonicum, et honorabilem 
virum Magistrum Theodricum de Raemsdonck alias de Buscoduci, ejusdem Sacre Theologie 
facultatis Licentiatum, absentes tanquam presentes et quemlibet eorum in solidum; ita 
videlicet quod si non ambo executionem presentis testamenti sive ultime voluntatis potuerunt 
vel etiam valuerunt interesse, alter eorum illud nichilominus seu illam in omnibus et per 
omnia exequatur; quibus vel eorum alteri tarn conjunctim quam divisim, ut premittitur, 
eorumque fidei commisit et plenariam dedit auctoritatem, ut de bonis et rebus ac debitis 
et creditis universis ipsius testatoris post obitum suum relinquendis, etiam in quibuscumque 
locis consistentibus, Diocesi tamen Leodiensi dumtaxat excepta - ubi de nonnullis bonis 
disponendi plenariam sibi leservavit et presentium tenore reservat potestatem - et ut tamquam 
sui veri et legittimi executores manufideles et fideicommissarii se intromittant, illaque petant, 
exigant et ad se recipiant ac de et ex illis hujusmodi suum testamentum seu presentem suam 
voluntatem ultimam unacum alio vel aliis per eum manu sua propria forsan conscribendis 
testamentis seu ultimis voluntatibus coram notario vel presbytero et testibus vel coram duo-
bus vel pluribus testibus etiam absque notario vel presbytero, modis quibus supra, super-
addendo, ordinando sive disponendo plenarie exequantur. Exequias suas pro sue anime 
salute honesto et decenti modo ordinent et peragant. Atque etiam illa, quae debitis suis et 
legatis solutis superesse contigerit, honesto viro Beertkino, filio fratris ipsius testatoris, 
quorum dispositionem et distributionem eidem dumtaxat presentium tenore commisit atque 
committit, tradent atque deliberent omniaque et singula premissa, prout eis conjunctim vel 
divisim secundum Deum saluti anime ipsius testatoris melius et salubrius visum fuerit expe-
dire, secundum eorum industrias et providentias, de quibus idem testator ad plenum confidit 
et super hoc ipsorum et cujuslibet eorum conscientas oneravit, reformare, emendare, inter-
pretare, augmentare et restringere valeant libere et licite et ad suum debitum perducant 
effectum ceteraque facient, ordinent et disponant, quae in premissis et circa ea necessaria 
fuerint seu quomodolibet oportuna, etiam si talia forent, quae mandatum a jure exigerent 
magis speciale quam presentibus est expressum. Et ut ipsi executores ad assumendum onus 
executionis hujusmodi presentis testamenti magis voluntarii et proniores sint, idem dominus 
testator legavit et deputavit dicto Magistro Henrico de Berchem, uni executorum hujus 
testamenti suprascriptorum, medium jumale terre vineate, cujus fundus spectat et pertinet 
in et ad curtem dictam vulgariter Wychelshoeven, sitam juxta oppidum Bonnense, quae 
spectat et pertinet ad pretactam ecclesiam beate Marie in Capitolio, per ipsum Dominum 
Henricum ad dies vite sue habendum et possidendum; et post ipsius Domini Henrici execu-
toris mortem idem dictus testator hujusmodi dimidium jurnale terre vineate legavit perpe-
tuo possidendum possessori domus canonicalis quam ipse dictus testator de presenti habet et 
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possidet, quae sita est ante portam claustralem pretacte ecclesie; et de hujusmodi vinea ipse 
sominus testator sic disposuit ea de causa, quia cum de area et terra inculta suis propriis 
dumptibus et expensis in vineam fertilem et uberem redegi et aptari fecit et procuravit. 
Prefato vero Magistro Theodrico Raemsdonck alias de Buscoduci, alteri hujus testamenti 
executor! seu manufideli, legavit idem dominus testator unum bebicensem (?) seu tasseam 
argenteam*. Committens idem dominus testator eisdem suis manufidelibus, quatenus ipsi 
possunt, debeant et valeant, ultra premissa eis legata facta, suflRcienter pro laboribus, in 
hujusmodi executione forsan fiendis, juxta eorum conscientias absque alicujus impedimento 
de bonis suis, per et post eum relinquendis, libere et licite recipere. Noluit tamen idem testator, 
eosdem suos executores ad ulteriora exsolvenda arctari, preterquam de rebus et bonis ac 
debitis et creditis suis predictis ad ipsos contigerit pervenire. 

Quod quidem suum presens instrumentum idem dominus testator valere voluit jure testa
menti aut codicillorum sive alias omni eo jure, quo quelibet ultima voluntas de jure vel 
consuetudine melius subsistere poterit vel valere. 

Super quibus omnibus et singulis premissis idem dominus testator unum vel plura publicum 
vel publica sibi a me, notario publico infrascripto, fieri petiit instrumentum seu instrumenta. 

Acta sunt hec Colonic in domo inhabitationis prefati domini testatoris, infra emmunitatem 
capelle beate Margarete sita, sub anno Domini, indictione, mense, die, hora et anno Ponti-
ficatus quibus supra, presentibus ibidem honorabilibus viris et Dominis Johanne Essinck-
mecher, pastore in Erpel, Wilhelmo Thenput de Buederick, vicario in pretacta ecclesia Colo-
niensi, et Johanne Waelwijck, clerico Leodiensis Diocesis, testibus ad premissa vocatis speci-
aliter atque rogatis. 

Et ego Henricus Hatart de Horst, clericus de Leodiensi Diocesi, publicus imperiali (auctori-
tate) notarius ac in venerabili Curia Coloniensi scriba causarum comitis juratus, omnibus 
et singulis dum, sicut premittitur, fierent et agerentur, unacum prenominatis testibus presens 
interfui, eaque sic fieri vidi et audivi. Ideo hoc presens publicum testamentarie ordinationis 
instrumentum per alium, me aliunde legittime occupato, fideliter ingrossatum exinde confeci 
et in hanc publicam formam redegi, signoque et nomine meis solitis et consuetis signavi rogatus 
et requisitus, omnium et singulorum premissorum eorumdem. 

1491 april 20. Codicil, waarbij de testateur de cantorij sticht en doteert en aan zijn 
neef Beertkinus van den Spijcker de volbrenging van zijn wilsbeschikking opdraagt. 

Tenor autem trium foliorum papiri, pretacto instrumento inclusorum, unde etiam supra 
fit mentio, talis esse dinoscitur: 

Articuli sive clausule testamenti mei addicionales, in Oerschot servandi acsi essent in testamen-
lo script!, sequuntur: 

Anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo primo, die vero vicesima mensis 
Aprilis, ego Engelbertus Spijcker, canonicus ecclesie beate Marie Virginis in Capitolio Co
loniensi, juxta potestatem, michi in testamento meo, coram Henrico van der Horst notario 
et testibus in eodem contentis, reservatam de bonis meis mobilibus et immobilibus in Oerschot, 
Meyensvoert ** ac aliunde in Diocesi Leodiensi relinquendis ac disponendis, eligo executorem 
meum Beertkinum, filium fratris mei Johannis, adexequendum testamentumseuultimamistam 
voluntatem meam, prout sequitur: 

Item in primo ego testator, ex quo decrepitus sum et senio confractus propositum meum, 
fundandi in ecclesia matrici Sancti Petri in Oirschot unum officium ad instar Cantorie in 
Beeck jure patronatus, efficere non valeo. Ergo hoc perfidiendum, exequendum et ad effec-
tum deducendum committo Beertkino prefato nepoti meo in modum qui sequitur. Et primo 
lego dono omnia bona mea in Oirschot, Meyensfoert ac aliunde per me comparata et com-
paranda, ad illud Officium fundandum sic, quod illud super domum et domui attinentia, in 

* een zilveren drinkbeker. 
** Mey(en)svoert tegenwoordig Mensvoort, een gehucht op Acht onder Woensel, waarvan 
de naam herinnert aan de familie van der Meyden of van der Amey(d)en. 
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qua frater meus et parentes nostri habitare consuerunt, fundetur et quod (conferetur) uni de 
sanguine meo de linea fratris mei, scolari sive clerico sive studenti, apto ad studium et deser-
viendum illud et quod Beertkinus et sic consequenter descendens de illa linea senior masculini 
sexus ab eodem legitime genitus, habeat Officium illud. Et si non fuerit satis annosus ad 
Ordinem Sacerdolem ordinandum, tune sum contentus, quod stet in studio particular! vel 
universal! quousque sit satis annosus et ydoneus ad Sacrum Ordinem Sacerdotalem et quod 
medio tempore per alium sacerdotem, honestum tarnen, illud deserviatur. Et quod de predictis 
bonis sive redditibus, quae superfuerint, idem rector predicti Officii de illis in studio se susten-
tet et nutriat. Volo etiam, quod illud Officium fundetur et dotetur sine prejudicio matricis 
ecelesie et quod ejusdem sit sub disciplina et correetione atque protectione Decani et Capituli 
matricis ecelesie in Oirschot et quod juret illis solitum et consuetum juramentum, sieut eeteri 
Canonici sive Viearii matricis, et quod solummodo coneedant illi almutium sieut ceteris 
eanonicis deferendum. Volo etiam, quod quam cito idem ad vicesimum annum pervenerit 
inclusive, quod se in sacerdotem ordinari permittat. Item volo, quod si idem cantor se in fine 
vicesimi quarti anni in sacerdotium non permiserit ordinari sive sine causa rationabili et 
licentia eollatoris pertinaciter ad Ordinem Presbiteralem procedere recusaverit, quod tune 
collator predicti Officii conferat alteri, scilicet ydoneo, modo premisso de illo sanguine. 
Volo etiam, quod ipse cantor resideat et ipsemet deserviat*. Volo etiam, quod tempore 
collationis et provisionis illius promittat et juret, se ultra montes non transferre et si ultra 
montes se transferre velit, quod tune prius illud ad manus eollatoris resignet, etiamque juret 
et promittat, illud non permutare sine licentia eollatoris sub pena privationis; et si feccrit, quod 
ipso facto sit privatus et privandus absque juris cognitione. Volo etiam, quod continenter 
vivat et quod concubinam non habeat in domo vel extra domum suam, sed quod habeat 
secum sororem vel neptem et quod illam post quinque vel sex annos desponset, si ipsa deside-
raverit. Etiam placet michi, in quantum executores cumDecano etCapitulo ibidem concordare 
poterint sub forma eisdem oblata et per meipsum proposita, videlicet quod ipsi redditus 
capelle et fraternitatis Saneti Odulphi incorporarentur et unirentur Decanatui auctoritate 
Apostolica vel ordinaria, expensis vicinorum de Best et Aerie et quod Decanus tune teneret 
Dominos Capellanos ammovibiles, qui equaliter participarent et unus moraretur in Oer-
schot et alius in Best et quod illi de Aerle et Best tune haberent omnia Sacramonta eeclesias-
tica, demptis Baptismo et Sepultura. Ed ad illam Missam sive beneficium lego unum ealleem 
meum deauratum et librum scilicet missalem, cappam choralem et ornamentum ad illam 
Missam et Cantoriam aptas. Et omnia in forma suprascripta jure patronatus fundanda et 
eonferenda et de clenodiis meis argenteis comparanda; et si illa ornamenta non suffieiunt, 
tune capiatur ante omnia de aliis bonis immobilibus relinquendis, id est annuls redditibus. 

Item notandum quod defuneta Agnete, filia sororis mee, Weyt qui dieitur Wellen, maritus 
ejus superstes cum prolibus juvenibus, involutus multis debitis et pueris predictis gravatus, 
flentibus oculis imploravit consilium et auxilium meum; et ego misertus ipsius et prolium, 
reeipi ad manus meas omnia bona sua mobilia et immobilia cum pueris et debitis suis; tamen 
debita sua fuerunt majora, quam omnia bona sua; etiam ultra illa debita obligabatur michi 
bene in quinquaginta florenos Renenses et iste actus eelebratus fuit coram duobus scabinis 
in Oersehot; deinde ego solvi omnia debita sua et Walterus transtulit filiam suam ad Bruxellas 
et junior puer decessit et alios duos scilicet Walterum et Engelbertum, ego recepi successive 
ad me et providi illis, Waltero scilicet de prebenda ad Sanctum Kunibertum et Engelberto 
cum altari Sanete Katharine Virginis; et Walterus, dimissa prebenda, intravit religionem et 
reliquus aufugit; tune prolibus retroscriptis sic reeeptis et provisis, quantum in me fuit, 
donavi hereditatem illam, scilicet domum Wellens cum omnibus attinentiis suis, etiam agris 
et pratis, Waltero filio sororis mee Elysabeth et prolibus suis et certas pensiones hereditarias, 
quae dabantur de illis bonis, redemi et desuper litteras seabinales recepi; tamen postea illas 
pensiones sic redemptas et litteras desuper confectas ego donavi Waltero filio sororis mee 
et prolibus suis et presentibus meis scriptis ego illis prolibus tales pensiones do et dono donati-
one inter vivos et in forma presentis testament! et eedule et quia Weyt alias Wellens, de
funeta uxore sua Agnete, filia sororis mee, habuit solum usufruetum in suis bonis hereditariis 
sive immobilibus et in illis non potuit privare sive exhereditare proles suas, licet debita sua 

* In elk van de drie copieën leest men: „et met deserviat" 
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fuerunt majora quam bona omnia valuerunt, et postea proles Weyten sive Wellens poterunt 
impugnare illam donationem michi factam et repetere bona eorum hereditaria prescripta, prop-
terea ad cautelam ego, ut suprascriptum est, dedi et do illas pensiones, redemptas per me, 
prolibus Walteri filii sororis mee. 

Item volo etiam, quod Beertkinus, nepos meus, primus post me jure patronatus et deinde, 
ut suprascriptum est, senior filius illius et sic consequenter descendentes ex successione paterna, 
habeat domum suam paternam cum campo sive agro illi attinente et quod illa bona sint 
indivisibilia et quod ratione illius domus cum predicta hereditate ilia sit patronus Officii 
mei fundandi; et si ex divisione paterna vel materna contigerit, quod alie proles ad illam do
mum et hereditatem interesse haberent, tunc volo, quod ille senior filius vel filia liberet et 
emat ab aliis prolibus vel quod in divisione bonorum eorum compensent, quod semper 
maneant indivisa propter collationem Officii vel Cantorie. 

Item volo etiam, quod si ipsi executores mei prefati ante finem executionis hujus testamenti 
mei decesserint vel aliquis eorum decesserit, quod ipse Beertkinus et Godefridus possint 
eligere unum alium vel alios, quemcumque voluerunt, in vita vel post mortem eorum ad 
perficiendum meum testamentum et propositum modo prescripto vel meliori forma, qua 
videbitur eis expedire pro salute anime mee ac parentum meorum et benefactorum; et hoc 
cum consilio Magistrorum et Dominorum meorum precipue Johannis Ghiselberti et Gode-
fridi de Campo, tamen substantia non mutata. 

Item quod juxta quondam litteram scabinalem de Oerschot ego hereditarie exposui Johanni, 
pie memorie fratri meo, omnem hereditatem meam, quae ex successione accrevit michi a 
patre meo et matre et marthertera mea Bertha, cum omnibus meis mobilibus hereditarie pro 
viginti quatuor lopinis siliginis mensure Oerschottensis, quam litteram modo, scilicet anno 
Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo, penultima Decembris, Beertkino nepoti 
meo tradidi et remitto eidcm omnes pensiones illas vigore illius littere michi cessas, sed non 
matri sue Connegundis, nisi se benevole composuerit cum eodem Alio suo de omnibus bonis, 
eisdem a fratre meo derelictis, sed volo quod ipse Beertkinus dat et dabit cuilibet ex sororibus 
meis, turn vivis quam defunctis, et prolibus earum portionem earum hereditariam, id est 
in quinque partes divisas; scilicet ipscmct retinebit ut hercs illorum quintam partem, scilicet 
quattuordecim Petros; et dabit Elisabeth, sorori mee, et prolibus ejus etiam quattuordecim 
Petros; et aliis tribus, id est prolibus Katharine sororis mee, etiam totidem, videlicet quattuor 
decim Petros; et prolibus Gertrudis etiam similiter quattuordecim Petros; et similiter pro
libus I Jde, pie memorie sororis mee, quattuordecim Petros, omnibus semel dandos et solvendos. 
Item volo etiam, quod omnes heredes mei, scilicet soror mea Elysabeth et omnes alie proles 
sororum mearum, sint contente de beneficiis et legatis eis per me impensis et concessis et 
quicumque ex eis non fuerit contentus, quod penitus nichil habeat de bonis meis relictis. 
Item etiam mutuavi post mortem Walteri Katharine relicte sue triginta florenos Renenses 
monete Coloniensis. Etiam solvi pro curmeda* Domino de Boxtel quattuordecim florenos 
Renenses monete Buscoducensis, quos florenos omnes antescriptos ego propino et lego 
prolibus Walteri predict!, in quantum fuerint contenti et renuntiaverint omni exception! hujus 
testamenti mei, sin autem volo quod nichil habeant ut suprascriptum est et quod tunc sol-
vant illos quadraginta quattuor florenos Renenses executoribus meis. Item adhuc lego Elisa
beth, sorori mee, lectum in quo dormit, et lectum, qui jacet inferius in camera cum omnibus 
requisitis eorum, dempta lectica sive sponda in camera, in qua jacet inferius, quam ego lego 
ad domum, per me in Oirschot emptam; et adhuc lego Elisabeth, sorori mee, medietatem 
omnium utensilium ad coquinam pertinentia, aliam vero medietatem ego lego Johanni ne
poti meo, rectori capelle beate Margarete. Notandum etiam, quod Godefrido, nepoti meo 
in .. .**, mutuavi viginti octo florenos Renenses,superioresdequattuormarcis,quorum octo 
propter merita et beneficia michi impensa sibi remitto; de eisdem reliquos vero viginti lego 
Ghijselberto, nepoti meo et petrino filio Walteri nepotis mei defuncti, sed nuUo modo da-
buntur illi matri Katharine, sed curator! fideli - (ista clausula infra mutatur). - Item lego etiam 
omnia bona, que superfuerint de bonis meis et creditis, scilicet que de debitis meis et legatis 

* Het woord co{e)r(e)mede betekende (ten tijde van het leenstelsel) zekere opbrengst uit de 
nalatenschap van een horige. 
** Er schijnt Zonis te staan, maar misschien moet men lezen Neunis of Nuinis (oorspronkelijk 
Nuen- Netin- of Nuin- huese = Nieuwhuis), een gehucht op Acht. 
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superfuerint, medietatem prolibus ejusdem ad usum et vitam Walteri defuncti, aliam vero 
medietatem lego prolibus Beertkini, nepotis mei. Item volo etiam, quod quicumque de here-
dibus meis non fuerit contentus legato suo, quod illi secundum consuetudinem patrie Bra-
bantie detur unus antiquus Thuronensis et nichil plus. Item ego lego sorori mee pro serviciis 
michi impensis et ex causa pietatis medietatem omnium reddituum in Oirschot et Meyensfort 
ad usum unius Cantorie sive Officii, in ecclesia de Oirschot fundande, emptorum, ad vitam 
suam, solutis debitis et structuris necessariis, et post vitam ipsius in simili forma ego lego 
eamdem medietatem Ghysberto petrino meo, filio Walteri, et non ultra et per meos executores 
ibidem, scilicet Beertkinum et Godefridum de Beek nepotes, ministrandorum et quod post 
mortem sororis et Ghyselberti prefatorum ilia medietas cedet ad aliam medietatem illorum 
bonorum ad usum Cantorie sive Officii et augmentum divini cultus convertendam, ut superius 
scripsi. Aliam vero medietatem illorum bonorum lego Jacobo, juniori filio Beertkini, quod 
utatur illis per administrationem patris ad usum schole usque ad vicesimum quartum 
annum, quod possit procedere ad ordinem sacerdotalem secundum formam fundationis. 
Item etiam citra revocationem nepotis mei Beertkini pro executione testamenti mei in Oir
schot et diocesis Leodiensis ego adjungo sibi Godefridum, nepotem meum in Beeck, filium 
Gertrudis sororis mee, in omnibus et singulis descriptis in testamento meo exequendis et in 
cartis per me illi impositis. Item ego lego etiam prolibus nepotum meorum op Den Dunghen, 
scilicet Gherardi et Amoldi, tantum de bonis meis relinquendis, quantum sufficiat et non 
plus ad redimendum certum agrum impignoratum, et quod Ghysberta neptis, soror illorum, 
utatur illo agro, et quod post mortem Ghijsberte agcr ille cum medietate unius prati, dicti 
Den Brant, quam Gherardus vendidit et ego redemi, cedat prolibus illorum duorum fratrum, 
dividendo scilicet cuilibet medietatem. Item notandum, quod istam clausulam prescriptam 
de prato, dicto Brant, redempto, ut supra, et agro ab Amoldo de Campo redimendo, quern 
redemi, habeant proles modo supradicto. 

Scriptum per me Johannem Waelwijck, notarium, altera Servatii anno nonagesimo secundo. 
Ego, Enghelbertus Spijcker prenominatus, in vim et vigore testamenti seu ultime volun

tatis, dudum coram discreto viro Henrico de Horst notario publico et testibus fide dignis per 
me conditi sive condite, illi addendam hanc clausulam et papiri cedulam manu alterius, me 
aliis legittime occupato, ex ore meo conscribi feci; quare eandem cedulam et presentem clau-
sulam de mente et intentione processam et extensam ut manus mee proprie scripturam sub-
scripsi et signavi. In fidem et testimonium premissorum Engelbertus Spijcker manu propria. 

Aan het codicil werden in 1492 navolgende nieuwe bepalingen toegevoegd: 

Item ultra premissa omnia lego et dono donatione inter vivos Johanni nepoti meo, filio 
Beertkini, longam tunicam sanguineam meam foderatam et capucium ejusdem coloris. Item 
lego et dono donatione inter vivos Ghijsberto, petrino meo, alium tabbardum nigrum fode-
ratum pellibus muulinis. Item lego tabbardum meum griseum in Best cum foderatura romanis-
ca nigra Jacobo, filio Beertkini, in quantum ipse et Ghijsbertus supratactus usque ad ordinem 
sacerdotalem studuerint. Item rogo etiam humiliter nepotem meum, Dominum Godefridum 
de Campo, cui bonafide contuli altare beate Katharine in capella beate Margarete Coloniensi 
situatum, ut velit resignare ad manus coUatorum in turno ordinario, scilicet Johanni, rectori 
dicte capelle beate Margarete, et quod idem Johannes conferat illud Engelberto, nepoti 
meo, qui prius illud habuit, in quantum redierit et spiritualis efficere voluerit; sin autem 
quod illud conferat Ghijsberto petrino meo. Item superius habetur clausuia de Godefrido 
nepote meo, quod illi mutuavi viginti octo florenos Renenses, superiores quattuor marchis; 
verum est; et idem de illis remitto octo propter servitia et beneficia michi impensa; reliquos 
vero viginti lego propter Deum Agneti, nepti sororis mee, filie Wellens, sed non prestabuntur 
eidem, nisi per Johannam neptem meam; et quousque sibi visum fuerit expedire, distrahet; 
sed si matrimonium contraxerit seu religionem ingressa fuerit, fideliter eidem per dictum 
curatorem administrabuntur; istam clausulam immutavi ex ore et de mandato Domini mei 
decima nona die mensis Mali, presente Godefrido, nepote Domini mei, anno nonagesimo 
secundo. Et quia impotens existens in corpore, licet corde robustus, sic istas clausulas sub-
signavi signo meo parvo notariatus. Item volo, quod Johannes, minister meus, novis vestibus 
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usque ad camisiam vestiatur, quia fideliter michi ministravit. Similiter neptem meam Agne-
tam, neptem sororis mee, vestiatur absque pecuniis sibi legatis. 

Sic signatum et subscriptum: 
Johannes Duynordre 

Sequitur subscriptio et est talis*. 
Et ego, Henricus Esch**, clericus Leodiensis diocesis, Sacra Imperiah auctoritate notarius 

juratus, quia comparationi, exhibitioni, narrationi, testium prescriptorum productioni, petiti
on!, aperitioni et prenarratorum contentorum lectioni et expositioni aliisque omnibus et 
singulis, dum sic ut premittitur coram et per me fierent et agerentur, unacum prenominatis 
testibus interfui eaque sic fieri vidi, scivi et audivi idcirco presens publicum instrumentum 
manu alterius fidelis, me aliunde occupato, scriptum et ingrossatum, exinde confeci et in 
formam publicam redegi, signoque nomine et cognomine meis solitis et consuetis subscripsi 
et signavi. In fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum rogatus et requisitus. 

Collationatum et diligenter examinatum per me, Johannem de Esch, est prescriptum testa-
mentum cum suo originali et concordat de verbo ad verbum et subsignatum per honorabilem 
virum Henricum de Esch, notarium publicum. Quod ego, Johannes de Esch, presbyter vice-
curatus indignus, per presentes attestor et. . .(?) 

1501 Juni 23. De cantorij wordt door Beertkinus van den Spijcker definitief opgericht 
en door het kapittel van Oirschot goedgekeurd en aanvaard onder nadere bepaling 
van de daaraan verbonden lasten en lusten. 

In nomine Sancte et Individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. 
Universis et singulis Christi fidelibus presentes litteras seu hoc presens publicum instrumen

tum visuris, lecturis seu audituris Decanus et Capitulum ecclesie collegiate Sancti Petri, 
Apostolorum Principis, ville seu libertatis de Oerschot, Leodiensis Diocesis, salutem in Do
mino. 

Cum veritatis agnitione infrascriptorum ad illa libenter et merito nostrum adhibemus 
assensum, que cedunt ad honorem Divini Majestatis et ex quibus nedum divinus cultus auge-
tur, sed saluti etiam fidelium providetur animarum. 

Quoniam honorabilis vir quondam Dominus Engelbcrtus van den Spijcker de Oerschot, 
canonicus secularis collegiate ecclesie beate Marie semper Virginis in Capitolio ac etiam 
Majoris Ecclesie Coloniensis vicarius dum viveret, de suis extremis cogitans atque perpen-
dens illud verbum divinitus revelatum: 'Dispone domui tue, quia morieris et non vives', nolens 
igitur ab intestato decedere de rebus et bonis temporaHbus suis, sibi ab Altissimo collatis, 
nam fecit et condidit testamentum seu ejus extremam voluntatem, in quo seu qua post plura 
diversa legata et ordinata inter alios executores suos, inibi deputatos et nominates, honestum 
virum Bertkinum, filium quondam Joannis van den Spijcker dum viveret, prelibati quondam 
Domini Engelberti testatoris fratris, ad disponendum de bonis ipsius fundatoris mobilibus et 
immobilibus in Oirschot, Meyensvoert et aliunde in Diocesi Leodiensi relinquendis per eumdein 
juxta tenorem testamenti seu ultime voluntatis prefati testatoris, elegit, nominavit et suum 
deputavit manufidelem et executorem; eidem Bertkino suo nepoti predicto fundationem, 
dotationem et bonorum assignationem unius Officii ecclesiastici, videlicet Cantorie, in ecclesia 
nostra Oerschottensi antedicta faciendas et in testamento prefati quondam Domini Engel
berti conceptas, juxta ejusdem formam et tenorem Cantorie, pridem in ecclesia de Beecke 
per quondan venerabilem virum Dominum et Magistrum Gisbertum Back fundate et dotate, 
de jure patronatus existentis, commisit, prout hec et aiia latius in prenarrato testamento ipsius 
quondam Domini Engelberti, per antedictum Bertkinum executorem ejusdem coram nobis 
Decano et Capitulo antedictis exhibito et producto, vidimus contineri. Et quia parum esset 
testamenta condere seu ultimas voluntates ordinare, nisi illa ad debitum finem et optatum 

* In plaats van deze woorden leest men in een van de copieën het volgende: Paulo inferius 
depicta erat manus malleum tenens, cui subscriptum erat: Henricus Esch cum sequentibus 
verbis: 
** Een der copieën heeft hier: Et ego Henricus, filius Jacobi Esch de Oirschot 
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effectum per executores inibi nominatos deducerentur, quocirca Bertkinus, filius quondam 
Joannis van den Spijcker, executor et manufidelis testamenti seu ultime voluntatis quondam 
Domini Engelberti sepedicti, volens et summo affectu desiderans hujusmodi testamentum omni-
no adimplere et pio desiderio prefati Domini Engelberti, sui avunculi satisfied, quemadmodum 
prenarratur, de expressis consensu, licentia et voluntate nostris, immo verius propter nostras 
pias instantias et soUicitudines ad laudem et honorem Omnipotentis Dei Creatoris et Salvatoris 
nostri glorioseque semper virginis Marie, genitricis Ejusdem, et beati Petri apostolorum Prin-
cipis, Patroni nostri, pro antedicti quondam Domini Engelberti testatoris, suorum parentum, 
consanguineorum et benefactorum animarum salute et refrigerio, certum ecclesiasticum Offi
cium, clericoseculariconferendum, quod Cantoria vocabitur, in pretacta nostra ecclesia Oer-
schotensi de bonis et per prefatum testatorem relictis et ad hoc in suo testamento assignatis, infe-
rius descriptis et declaratis, fundavit, dotavit et erigi desideravit, salvis tamen jure, interesse et 
usufructu illorum, quorum in illis in prenarrato testamento dicti testatoris jus, interesse seu 
usufructus reservantur. 

Erit enim cantor seu rector Cantorie prenarrate de gremio ecclesie nostre et sub protectione, 
jurisdictione et correctione nostris, gaudebitque omnibus privilegiis, libertatibus, francisiis 
et exemptionibus ecclesie nostre predicte. Necnon ecclesie nostre jam dicte chorum frequen-
tabit et sibi secundum ordinem et senectutem receptionis sue inter nostros canonicos et con-
fratres, tam in processione quam in stallo in choro locum reservabimus et cum eisdem, salva 
semper sua prerogativa circa exercitium Officii sui, simili ordine legere et cantare in eadem 
tenebitur. Portabitque dictus cantor in dicta nostra ecclesia almutium varum et canonicalem 
cappam. Poteritque etiam predictus cantor, unacum sua Cantoria antedicta, canonicatum et 
prebendam pretacte ecclesie nostre licite habere et simul obtinere, si alias canonice sibi 
conferatur. 

Ceterum voluit prelibatus Bertkinus, executor et fundator prenominatus, et hoc 
juxta tenorem testamenti dicti quondam sui avunculi testatoris, quod ipse Bert
kinus, qui actu est verus et legitimus possessor ex vera et ultima successione domus, 
domistadii, camere et aliarum attinentiarum illarum, quas quondam Joannes van den 
Spijcker, pater dicti Bertkini ac frater sepedicti testatoris, et parentes eorumdem dum 
viverent, in parochia de Oerschot et in confinio de Verrenbest jacientes inhabitare consue-
runt, hac prima vice erit patronatus et collator Cantorie predicte de jure patronatus; 
quod jus patronatus voluit idem Bertkinus, executor, eisdem domui, domistadio, camere cum 
attinentiis suis, videlicet duobus lopinatis terre aut circiter in sua mensura continentibus et 
non amplius, illis adjacentibus et ab aliis divisis, in unum annexari et unitum esse ita et taliter, 
quod quicumque fuerit verus et legitimus dictarum domus, domistadii, camere cum attinentiis 
earumdem possessor, erit etiam, toties quoties hujusmodi Cantoriam vacare contigerit, de 
jure patronatus verus legitimus et indubitatus patronus et collator. Ordinavit etiam et voluit 
idem Bertkinus, executor, quod predicte domus, domistadium et camera cum attinentiis suis 
jure successionis cum antedicto jure patronatus et collatione Cantorie predicte de prenominato 
Bertkino, fundatore et executore, in suum proximiorem et seniorem heredem masculini 
sexus et sic deinceps semper ad proximiorem heredem, de ipsius tamen Bertkini fundatoris 
linea et consanguinitate, absque alia venditione, alienatione sive transportatione, sed vero 
jure successionis devolventur; et si talis proximior heres domus, domistadii et camere cum 
attinentiis antedictis et patronus plures legitimos habuerit heredes sive proles, ex illis senior, 
sive clericus - non tamen religiosus - sive laïcus, et in defectu masculi etiam si femina fuerit, 
solus vel sola et in solidum in dictis domo, domistadio, camera et attinentiis earumdem cum 
dicto jure patronatus succedat, illasque habeat et teneat indivisas, salvo quod hoc recompen-
sabitur ceteris prolibus in aliis bonis aut partem dictorum bonorum aliarum prolium sibi 
ementium acquirere habebit; quodque eëdem domus, domistadium, camera et attinentia 
earumden in aliam quamcumque personam, in dicta consanguinitate extraneam aut alias 
extra illam, in parte vel in toto non posset aliquo modo, etiam per successionem, devolvi 
aut per aliquem contractum, crimen, excessum aut forefactum quodlibet alienari seu transferri 
aut etiam ab aliquo Domino spirituali aut temporali confiscari. Et si heres patronus qualiter-
cumque per testamentum vel contractum alium contra premissa venerit aut fecerit, ex tune 
voluit jus patronatus et coUationem hujusmodi Cantorie ad nos, Decanum et Capitulum inso-
lidum, pro illa vice devenire. Ceterum ordinavit et juxta sepedicti quondam domini Engel-
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berti testamenti exigentiam desideravit ipse Bertkinus, executor et fundator prenominatus, 
quod post hujusmodi suam dicti cantoris primam presentationem, quoties illam in futurum 
vacare contigerit, ad illam idem Bertkinus, quoad vixerit, et post ejus decessum ipsius Bert-
kini heres et possessor domus, domistadii, camere et attinentiarum earumdem antedictarum, 
id est pro tempore patronus, presentabit nobis personam idoneam, quam nos, ut prefertur, 
sine impedimento recipiemus, instituemus et installabimus. Preterea idem fundator voluit, 
quod persona presentanda et recipienda ad dictam Cantoriam, ut prefertur, debet esse de linea 
et consanguinitate ipsius fundatoris proximior in gradu ac alias habilis en idoneus et nullus 
alter, si in eadem reperiatur; et si talis - quod absit - in dicta consanguinitate non reperiatur 
persona idonea, ex tune poterit, vice dumtaxat aliena, alia persona extranea a dicta linea 
consanguinitatis ad ipsam Cantoriam, ut prefertur, presentari, recipi et admitti, hoc tarnen 
adjecto et proviso, quod extra hunc casum Cantoria predicta numquam ullo tempore futuro 
per quemcumque eamdem obtinentem possit seu valeat extra dictam consanguinitatem, etiam 
ex causa permutationis, alicui alteri conferri sive resignari. Similiter prohibuit ipse fundator, 
ne dictus cantor, quicumque etiam fuerit pro tempore, cum aliquo alio, etiam de ipsius 
fundatoris consanguinitate existente, posset suam Cantoriam permutare, nisi de nostro et 
dicti pro tempore patroni expresso consensu; et hoc tenebitur ipse cantor tempore sue in-
stitutionis et admissionis expresso jurare. Item si contigerit aliquo tempore futuro, quod 
heres et possessor domus et aliarum hereditatum predictarum, puta patronus dicte Cantorie, 
esset personaliter clericus sufficiens ad obtinendam ipsam cantoriam, poterit dum eadem 
vacaverit ad eamdem promoveri, imo erit ceteris preferendus, si hoc optaverit, ita videlicet 
quod tune ipse resignet pretactam domum cum camera et suis attinentiis unacum jure pa-
tronatus proximiori heredi de consanguinitate predicta et tune per eumdem possessorem 
domus tanquam patronum nobis ad dictam Cantoriam presentabitur, cui de eadem absque 
impedimento et contradictione, ut prefertur, providebimus, Etiam predictus fundator voluit, 
quod prefatus clericus ad dictam Cantoriam admissus, etiam a dicta consanguinitate in casu 
prenarrato extraneus, in eventu quo satis annosus non fuerit ad sacerdotalem ordinem pro
movendus, quod idem clericus tune in studio universali, videlicet Parisiensi, Lovaniensi 
aut Coloniensi, infra montes aut etiam particulari stabit, proul hoc sibi magis conveniens 
erit, inibi ferventer studendo et suum studium continuando, donec et quousque satis annosus 
et sufficientis literature extiterit, et interim ejusmodi Cantorie per alium sacerdotem idoneum 
laudabiliter deservietur in divinis mediante sallario competente; de fructibus vero redditibus 
et proventibus, dicte Cantorie ultra deservituram laudabilem supercrescentibus, clericus, 
ad dictam Cantoriam presentatus et admissus, se hujusmodi tempore studii nutriet et susten-
tare debeat. Insuper voluit et ordinavit prenominatus executor et fundator, quod idem can
tor, postquam sufficientis etatis fuerit, procurabit se in sacerdotem promoveri; et postquam, 
sicut prefertur, promotus extiterit, tenebitur personaliter in dicta nostra ecclesia in officio 
ecclesiastico pretacto residere et in festis triplicibus dumtaxat in primis Vesperis, Matutinis, 
Missis Summis et secundis Vesperis in choro nostro preësse et officiare unacum duobus, 
videlicet rectore altaris sancte Crucis, in ecclesia nostra pretacta siti, et rectore scholarum,aut 
aliis sibi adjungendis ad hoc idoneis, eumdem chorum custodial apud pulpitum in medio 
chori cum tribus cappis festo decentibus, cantore medium locum tenente, ita quod idem can
tor in ipsis festis primam Antiphonam ad utrasque Vesperas, ad Magnificat, ad Matutinas, 
ad Laudes et ad Benedictus solus incipiat sociique sui primum psalmum intonent; atque 
Invitatorium cum psalmo Venite ipsi domini socii solempniter decantent et ipse cantor suum 
officium ulterius exercebit, lectiones et versus tune ordinando et cetera faciendo, sicut in 
aliis ecclesiis collegiatis et nostra fieri solitum et consuetum est. Necnon in summo altari 
chori nostri predict! perse vel alium, eo legitime impedito, septimanatim duas Missas celebrare 
tenebitur et obligatus erit: unam illarum videlicet die Dominica juxta exigentiam temporis, 
alteram vero feria quarta seu alia die competent! in septimana de Domina Nostra Virgine 
Maria gloriosa, sic tarnen quod semper una septimana fiat Missa de Domina Nostra et alia 
septimana sequent! fiat Missa de Requiem pro antedicto domino quondam Engelberto testatore, 
parentibus et benefactoribus suis, super quo conscientiam cantoris prenominati seu ejusdem 
deservitoris voluit onerari. Et nihilominus idem cantor seu ejus deservitor, qui Missam in 
dicto altari celebrabit, dicere tenebitur in principio et fine cujuslibet Misse, preterque in Missa 
de Requiem, flexis genibus ante altare predictum devote duas CoUectas, unam videlicet pro 
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salute anime dicti quondam domini Engelberti et aliam pro parentibus et benefactoribus 
suis, ut prefertur. Et si in aliqua septimana ejusmodi Missas vel Missam in dicto altari ob 
culpam suam seu ipsius deservitoris, quod absit, non celebraverit vel neglexerit, voluit ipse 
fundator, quod idem cantor Missas neglectas recuperabit et pro qualibet culpa vel negligentia 
matriculario nostre ecclesie unum lopinum siliginis mensure Oerschotensis absque contra-
dictione solvere tenebitur. 

Item prenominatus fundator etiam ordinavit et voluit, quod predictus cantor honeste se 
regat et quod nullam concubinam seu mulierem sibi suspectam in domo sua vel extra eam-
dem suo nomine teneat et foveat, ex qua sibi et dicte ecclesie nostre poterit scandalum generari; 
et si - quod absit! - contrarium fecerit, ad arbitrium nostrum corrigatur juxta tenorem tes
tament! ipsius testatoris. 

Preterea voluit, quod si idem cantor, in etate minori existens et in literatura minus sufficiens, 
non frequentaverit scholas, vel non studuerit et profecerit cum effectu, vel non fecerit se ad 
sacerdotium promoveri, aut etiam in presbiterum ordinatus personaliter non resederit et 
deservierit sue Cantorie in nostra ecclesia, ut prefertur, carebit durante sua contumacia fructi-
bus et emolumentis hujusmodi sue Cantorie; et quod nos, cum consilio patroni ipsius Can
torie pro tempore existentis, hujusmodi Cantoriam non deservitam cum et mediantibus 
fructibus et emolumentis faciemus deserviri, quodque fructus supercrescentes in augmentum 
reddituum vel alium ornatum dicte Cantorie integre per nos debeant converti et nihilominus 
ad totalem privationem talis rebellis et contumacis cantoris, prout ejus protervitas meruerit, 
cum dicti patroni consilio et non alias, procedemus. Item jurabit dictus cantor in ejus recep-
tione ad Cantoriam predictam coram nobis, quod personaliter in eadem ecclesia nostra 
residebit et dicte sue Cantorie deserviet juxta tenorem fundationis ejusdem et quod nullo 
unquam tempore indultum Apostolicum contra predictas fundationem, dotationem et 
erectionem in toto vel in parte neque super relaxatione juramenti in dicta sua receptione 
prestiti impetrabit, nee per alium impetrari faciet seu quovis quesito colore procurabit, 
bonaque ipsius Cantorie pro suo posse in esse conservabit et ipsam Cantoriam non per-
mutabit ac cetera omnia et singula faciet et adimplebit, que in presenti fundatione latius 
continentur et narrantur. Item quilibet cantor tempore sue receptionis ad ejusmodi Cantoriam 
dabit et contribuet ad fabricam ecclesie nostre sepedicte sex florenos Renenses aureos semel 
cum una cappa canonical! competent! - aut pro ilia solvet fabrice sex florenos Renenses aureos 
- qua ut! valebit, officium suum dicte Cantorie exercens; necnon Dominis de Capitulo ejus
dem ecclesie nostre totidem in pecunia; deinde cuilibet membrorum suppositorum seu ser-
vitorum pretacti capituli nostri in prumptis pro juribus suis tempore sue receptionis solvere 
ac deliberare habebit precium unius quarte vini Renensis et non amplius; sed pro aliis oneri-
bus communibus, Capitulo nostro incumbentibus in futurum, idem cantor cum ceteris bene-
ficiatis dicte ecclesie nostre, pro rata fructuum et reddituum antedicte sue Cantorie, onus 
subire habebit et sustinebit. 

Ulterius asseruit dictus Bertkinus fundator, qualiter prefatus dominus quondam Engelbertus 
suus, dum viveret, avunculus seriose optavit et desideravit, fundationem, dotationem et 
erectionem ejusmodi Cantorie fieri sine prejudicio et gravamine fabrice ecclesie nostre pretacte, 
tam circa ornamenta quam circa panem, vinum, luminaria et alia circa Officium Misse et 
ejusmodi Cantorie exercitium necessaria. Quamobrem idem fundator aflirmavit, dictum quon
dam suum avunculum dum viveret fieri procurasse unum calicem argenteum deauratum 
adhucque de et cum clenodiis suis argenteis seu aliis bonis immobilibus, per ipsum relin-
quendis, formari et fieri voiuisse et mandasse unum librum missalem, cappum choralem et 
cetera ornamenta ad oflncium hujusmodi exercendum et Missam perficiendam apta et requi-
sita, que ipse fundator omnia in tempore antedicte fabrice ecclesie nostre, juxta tenorem 
testamenti prefati sui avunculi, pollicitus est deliberare ad opus Cantorie sepedicte ac pro vini, 
panis et luminaris deliberatione duas libras pagamenti oppidi de Buscoducis hereditarie ad 
et supra sufficientia contra-pignora dicte fabrice ecclesie nostre assignare seu hypothecare. 

Preterea omnibus et singulis premissis salvis et sicut prescribuntur illesis permanentibus, 
sepefatus Bertkinus, executor et fundator, pro pretacte Cantorie fundatione, dotatione seu 
bonorum hereditarium assignatione, illiusque Missarum et alterius exercitii loco, tempore 
modoque et forma predeclaratis celebrandarum et exequendi oneribus sufficientibus sive 
sustinentibus relevatione et recompensatione, dedit ac donatione perfecta irrevocabili no-
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mine dotis assignavit executorio nomine pretacto datque et per presentes assignat hec bona 
inferius specificata: 

Primo unum mansum cum attinentiis, bestiis et aliquibus aliis requisitis situm in parochia 
de Woensel in loco dicto op Meijnssvoert cum aliis terris et hereditatibus postmodum emptis 
et dicto manso applicatis. Item adhuc tria vel circiter bonaria terre mericalis sita aen geen 
Eijckersrijdt* juxta tenorem litterarum desuper confectarum. Item unum et dimidium bonaria 
prati sita in Best, pridem empta et acquisita ab Henrico Arnoldi, ex quibus solvuntur annua 
pro censu fundi novem grossi antiqui. Item adhuc unum agrum situm in Best, emptum erga 
eumdem Henricum Arnoldi, continentem sex et dimidium lopinatas, dictum dat Laer. Item 
adhuc hereditates quasdam, in Heel parochiae Oerschotensis sitas adinvicem, quas nunc 
in pacto habet Arnoldus, filius domini Jordani de Geldrop, ex quibus solvuntur annus tres 
stuferi. Item adhuc ex bonis Laurentii Thome in Endovia unum modium siliginis heredi-
tarium pactus tamen redimibilis juxta tenorem litterarum. Item unum modium siliginis ex 
bonis Joannis Cretsers, in Endovia commorantis, juxta tenorem litterarum. Item adhuc duos 
florenos Renenses aureos hereditarios, etiam redimibiles, ex bonis Petri Duerkens, in Endovia 
commorantis, juxta tenorem litterarum desuper confectarum. Item adhuc unum pratum in 
Verrenbest situm, dictum Ackermansbeempt, ex quo solvuntur annue duodecim grossi 
antiqui et unum brasdenarium. Item adhuc duos modios et duos lopinos siliginis ex bonis 
Egidii Luce, sitis op Meijnsfoert, quos solvere consuevit Wilhelmus Custodis juxta tenorem 
litterarum. Item adhuc septem lopinos siliginis ex bonis, partim sitis in Best et partim in 
Liemd, quos vendidit Wilhelmus de Audenhoven juxta tenorem litterarum. Item adhuc 
undecim lopinos siliginis ex bonis, in Verrenbest sitis, emptis erga Joannem Meij alias Cuijper 
dictum, juxta tenorem litterarum. Item adhuc tres modios et septem lopinos siliginis ex bonis 
Goeswini Thome, in Best situatis, quos quidem proles ejusdem adhuc annue solvunt juxta 
tenorem litterarum. Item adhuc unum modium siliginis hereditarium ex bonis Geraerdi van 
den Hoeven, in Best sitis, juxta tenorem htterarum, prout in diversis litteris schabinalibus 
desuper confectis et existentibus latius continetur et vidimus comprehendi, necnon omnia et 
singula alia debita reperta et reperienda, ad ipsum executorem et fundatorem nomine exe
cutorio hujusmodi spectantia et adhuc in bona hereditaria convertenda, ut inferius patebit. 
Item adhuc unum pratum, dictum den Doernkensacker, continentem undecim lopinatos 
terre, jacentem aen die Lerpt penes domum et hereditates Elisabet Hernismekers et suarum 
prolium, ex quo annue solvendum habet Capitulum nostrum in Oerschot tres modios siliginis 
hereditarios. 

Quos quidem redditus suprascriptos, necnon adhuc emendos et infra specificandos, idem 
fundator in dotem dicte Cantorie ut prius dedit et assignavit ac per presentes dat et assignat, 
per rectorem dicte Cantorie pro tempore existentem annuatim et hereditarie percipiendos et 
levandos ac habendos. Que premissa omnia et singula prelibatus Bertkinus, executor et 
fundator Cantorie predicte, quemadmodum prescribuntur et prenarrantur, humiliter suppli-
cavit per nos Decanum et Capitulum antedictos nostra auctoritate laudari et confirmari et 
approbari illisque nostros consensum pariter et assensum impertiri. 

Nos igitur Decanus et Capitulum supradicti devotam intentionem prelibati domini Engel-
berti testatoris ac pium desiderium Bertkini .ipsius domini Engelberti, sui avunculi, testa-
menti executoris et fundatoris pretacte Cantorie, considerantes et attendentes, divinumque 
cultum in ecclesia nostra predicta augeri et augmentari cupientes ac dictorum testatoris et 
fundatoris votis piis annuentes, hujusmodi Cantoriam, sicut prefertur, de nostris consensu 
et voluntate in pretacta nostra ecclesia fundatam, erectam et dotatam, in perpetuum eccle-
siasticum officium ereximus et erigimus per presentes; necnon omnia et singula premissa, 
quemadmodum superius narrata et conditionata sunt et descripta, ut illis salvis nostra auc
toritate pro nobis et successoribus nostris laudamus et approbamus ac in Dei nomine con-
firmamus, eisque nostros consensum pariter et assensum adhiberaus, illaque omnia et singula 
perpetuis temporibus observari volumus per presentes. 

In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum, ad humilem 
petitionem dicti fundatoris has presentes litteras sive hoc presens opus publicum instrumen-
tum exinde fieri et per notarium nostrum infrascriptum subscribi et signari jussimus et 
mandavimus, sigillique Capituli nostri fecimus appensione communiri. 

* Eikersrijt, gehucht onder Son. 
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Acta fuerunt hec in loco nostri Capitulari preallegato sub anno a nativitate Domini mil-
lesimo quingentesimo primo, indictione quarta, mensis Junii die vigesima tertia, hora quasi 
undecima ante meridiem, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri Domini 
Alexandri divina Providentia Pape sexti anno nono, presentibus ibidem honestibus et dis-
cretis viris, domino Henrico de Esch, presbitero et capellano perpetuo, Luca Voermans, 
matriculario ecclesie Oerschotensis sepedicte, ac Happone Vos, clerico Leodiensis diocesisque 
memorate, testibus fidedignis, ad premissa testificanda vocatis specialiterque rogatis. Sic 
subscriptum: Martinus Vlemmincx, notarius ad premissa.* 

VII 

1395 SEPT. 1 3 . HERTOGIN JOHANNA EN WILLEM VAN PETERSHEM, DE PATROONS DER 

KERK VAN OIRSCHOT, KEUREN GOED DAT WILLEM BONT ZIJN CANONICAAT IN OIRSCHOT 

RUILT TEGEN DE MATRICULARIJ VAN LODEWIJK BOTE IN DUISBURG 

Johanna Dei gratia Luxemburgie, Lotharingie, Brabantie ac Lymburgie ducissa Sacrique 
Imperii marchio ac Wilhelmus dictus de Petershem venerabilibus viris decano et capitulo 
ecclesie nostre B. Petri Oirscottensis, Leod. dice, amicis nostris dilectis, salutem et omne 
bonum. Cum discreti viri Wilhelmus Bont canonicus ecclesie nostre jamdicte et Ludovicus 
Bote clericus invicem canonice permutaverunt, videlicet Wilhelmus Bont de dictis suis 
canonicatu et prebenda ad matriculariam Ludovici dicti Bote in ecclesia de Duijsborch, 
prefatusque Wilhelmus eosdem canonicatum et prebendam, quos in prefata nostra ecclesia 
B. Petri Oirscottensis obtinebat, quorum jus patronatus ad nos tamquam veros patronos 
eorumdem vicissitudinaliter spectare dinoscitur, in manus nostras via et animo dicte per-
mutationis canonice et non alias faciendo resignaverit, cui siquidem permutatione quantum 
in nobis est consensum pariter et assensum nostros plenarie adhibentes, sepefatos canoni
catum et prebendam predicto Ludovico Bote contulimus et conferimus per presentes, man-
dantes vobis, decano et capitulo supradictis, quatenus eumdem Ludovicum in vestrum cano
nicatum et confratrem recipiatis, stallum sibi in choro et locum in capitulo ad plenitudinem 
juris assignando faciendoque sibi de fructibus, proventibus et emolumentis eorumdem 
temporibus debitis responderi, adhibitis solempnitatibus in talibus adhiberi consuetis, vi-
cissitudine nostra super canonicatuum et prebendarum in prefata nostra ecclesia Oirscottensi 
collatione hactenus observata nobis semper salva. In quorum testimonium presentes litteras 
nostrorum appensione sigillorum fecimus communiri. Datum Bruxellis tertiadecima die 
mensis Septembris anno Domini M CCC nonagesimo quinto. 
ƒ 166 nr. met nog één zegel (van Johanna). 

VIII 

1435 APRIL 3 0 . JULIANUS, PAUSELIJK LEGAAT VOOR DUITSLAND KEURT DE INLIJVING 

DER KOSTERIJ VAN OIRSCHOT BIJ DE KERKFABRIEK ALDAAR ONDER ZEKERE RESTRICTIE 

GOED EN BELAST PETRUS CROM, KAPITTELDEKEN VAN ST-JAN TE 'S-HERTOGENBOSCH, 

MET DE TENUITVOERLEGGING, ZIE BLZ 178 

Julianus miseratione divina ecclesie S. Sabine Sancte Romane ecclesie presbyter cardinalis 
S. Angeli vulgariter nuncupatus in Germania Apostolice Sedis legatus dilecto nobis in Christo 
decano ecclesie S. Johannis in Buscoducis Leod. dioc. salutem in Domino. Hiis que pro 

* Door Vlemmincx 23 juni 1501 geprotocolleerd, werd de acte te Oirschot op het kerkhof 
2 aug. 1506 'in publicam formam' geredigeerd door de notaris Joannes Buetzelaer, priester 
van het bisdom Keulen, als commissaris van de Luikse curie (daartoe 1 Febr. 1504 gemachtigd), 
in tegenwoordigheid van Andreas Coremans, priester en kapelaan der kerk van Oirschot, en 
Thomas van de Verme, clericus. 
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ecclesiarum et ecclesiasticorum locorum profectu provida ordinatione gesta fuerint, ut illibata 
persistant officii nostri cum a nobis petitur libenter ministerium impendimus et ea quantum 
cum Deo possumus favoribus prosequimur oportunis. Exhibita siquidem nobis nuper pro 
parte dilectorum nobis in Christo decani et capituli S. Petri de Oerschot Leod. dioc. petitio 
continebat, quod olim per eos Reverendo in Christo patri Johanni, episcopo Leodiensi 
exposito ac eo certius informato, quod fructus redditus et proventus fabrice dicte ecclesie 
adeo forent tenues et exiles, quod ad supportandum onera fabrice ejusdem ecclesie illiusque 
structuras et edificia manutenenda non sufficerent ac propterea ecclesia ipsa in necessariis 
structuris et edificiis suis deficeret et etiam deperiret ac supplicato eidem episcopo per dictos 
decanum et capitulum ut perpetuum officium matriculariam nuncupatum et clerico seculari 
per eos in titulum ecclesiastici beneficii assignari consuetum fructibus, redditibus et pro-
ventibus fabrice hujusmodi pro illorum aliquali melioratione perpetuo incorporaret, 
annecteret et uniret idem episcopus id oportunum et expediens fore considerans prefatum 
officium ratione cujus illud pro tempore obtinens curato prefate ecclesie que eciam parochiam 
habet dum Missas celebrat, baptismatis, eucharistie et extreme unctionis Sacramenta minis-
trat servire tenetur ac debitis temporibus campanas pulsare et ipsam ecclesiam claudere et 
aperire solet cujusque redditus et proventus quatuor cum omnibus juribus et pertinentiis 
suis prefatis fructibus, redditibus et proventibus fabrice hujusmodi qui totidem marcharum 
argenti secundum communem extimationem valorem annuum, ut iidem decanus et capitulum 
asserunt, non excedunt de omnium quorum interest voluntate et consensu auctoritate ordi-
naria perpetuo annexuit, incorporavit et univit, ita quod moderno ipsius ecclesie matriculario 
cedente vel decedente seu dictum officium alias quomodolibet dimittente liceret magistris 
fabrice ipsius ecclesie corporalem possessionem ipsius officii auctoritate propria libere ap-
prehendere illiusque fructus, redditus et proventus in usus et opus fabrice hujusmodi perpe
tuo convertere et retinere, proviso tamen quod consueta onera dicti officii per personam 
ydoneam cui de dictis ipsius officii fructibus congrua proinde provisio assignaretur, debite 
et decenter supportarentur, prout in dicti episcopi litteris desuper confectis et ejus sigillo mu-
nitis plenius dicitur contineri. Quare pro parte dictorum decani et capituli nobis fuit humiliter 
supplicatum, ut unioni, incorporation! et annexion! hujusmodi pro eorum subsistentia 
firmiori robur confirmationis nostre adjicere dignaremur. Nos igitur hujusmodi in hac parte 
supplicationibus inclinati de premissis tamen certam notitiam non habentes discretion! tue 
legationis qua fungimur auctoritate per hec scripta committimus et mandamus, quatenus 
vocatis qui fuerint evocandi super premissis auctoritate nostra te diligenter informes et si 
per hujusmodi informationem ea reppereris ita esse, super quo tuam conscientiam oneramus, 
unionem, annexionem et incorporationem predictas sub modis et formis ut premittitur 
proinde factas, eadem auctoritate nostra approbes et confirmes ac suppleas omnes defectus 
si quiqui per nos suppleri poterunt intervenerint in eisdem. Datum Basilee die ultima mensis 
Aprilis anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo quinto, Pontificatus 
sanctissimi in Christo patris et domini nostri Eugenii, divina Providencia pape quarti anno 
quinto. 
I 166 nr. 11, nog voorzien van het zegel van de legaat (het stuk werd ook ingelast in nr. 12) 

IX 

FUNDATIEBRIEVEN VAN KAPELANIEEN 

1. MISFUNDATIE VAN JORDAAN BRANT* 

1400 Mei 2. Stichting ener kapelanie met dagelijkse H. Mis door de Oirschotse priester 
Jordaan Brant van Straten. / 166 nr. 7. 

In nomine sancte en individue Trinitatis Amen. 
Universis presentes literas inspecturis Decanus et Capitulum ecclesie S. Petri Oerscottensis 
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Leod. dioc. eternam in Domino salutem et infrascriptorum agnoscere veritatem. Hiisque 
salutem animarum populi loei nostri respiciunt. libenter annuimus et favorem benevolum 
impertimur. Sane recolende memorie Jordanus dictus Brant de Straten, ecclesie S. Johannis 
Leod. canonicus et sacerdos dum vixit ad locum nostrum, ex quo originem duxit, specialem 
gerens devotionem, inter alio in suo testamento mandavit, quatenus ad ecclesiam nostram 
una capella de novo ex suis bonis construeretur, ut fideles dicti loei primo valeant querere 
regnum Dei. Et ex hoc in suis agendis dirigi securius preordinavit, ut in eadem capella cotidie 
celebraretur una Missa matutinalis et diebus, quibus festa non concurrerent, illa pro defunctis 
servaretur. Et pro victu sacerdotis celebraturi, quem voluit esse annalem, certa bona deputavit. 
Eoque sicut Domino placuit de medio sublato sui testament! executores dictam capellam 
prefate ecclesie accinctam commode profecerunt et pro dicta Missa cotidiana celebranda 
calicem, missale, ornamenta, mappas et cetera requisita magistris fabrice ecclesie nostre 
tradiderunt atque pro victu dicti sacerdotis et pro salario matricularii ecclesie nostre sibi in 
dicta Missa servituri, necnon ornamenta predicta cum calice, missali et mappis predictis 
custodiri sufRcienti cautione prima suo periculo ac in anniversariis dicti testatoris pulsaturi 
supra annuum et hereditarium redditum triginta veterum scudatorum aureorum, in quibus 
dominus Theodoricus Rover miles obligatur, quem et que ob hoc ex bonis dicti defuncti in 
in manus nostras supportarunt, canonem seu redditum annuum vigintiseptem scudatorum 
veterum hereditarie tradidereunt, assignarunt et deputarunt. Quibus attentis nos et dilecti nobis 
scabini, jurati et totum commune ville Oerscottensis receptis ad opus fabrice ecclesie nostre 
aliis duobus scudatis antiquis annui et perpetui redditus ad utilitatem animarum populi ipsius 
loei memoratam capellam cum duobus instrumentis sacerdotalibus antedictis dicte fabrice per-
petuoadjunximus, noset eamdem fabricam ad hoc obligantes, ut ipsam capellam conservare 
et quotiens indiguerit reparare ac reficere et similiter in casu defectus seu refectionis missali, 
calice, ornamentis, mappis, cortinis et ceteris pro officio Misse requisitis ad plenum subvenire, 
necnon de cotidiano pane, vino et lumine ex bonis fabrice predicte providere perpetuo teneamur, 
prout hec in dicto testamento et in literis nostris et dicti communis plene continentur. Cupientes 
igitur ut dicti domini Jordani ultima voluntas sic laudabiliter inchoata in felici statu perhen-
niter perseveret ad salutem animarum populi nostri premisse ordination!, quam in Domino 
amplectimur et commendanius, habito sufRcienti tractatu capitulariter consensimus et 
tenore presentium consentimus. Adjicientes ut dicta Missa cotidiana fiat post Matutinas, nisi 
ad commodum populi nostri priorem horam duceremus deputandam. Et quando in casu 
solempnium exequiarum decanus noster illam post suum oflfertorium mandaret differendam, 
tune differetur ad illam horam. Singulis autem annis duos sacerdotes cum servitore, qui 
populo in dicta Missa ebdomatim vel per vices satfacient, curabimus et promittimus deputare 
et hii qui deputabuntur erunt sub jurisdictione nostra, prout existunt ecclesie nostre alii 
capellani. Et quotiens Missa memorata fuerit neglecta vel minime celebrata, ea vice de stipen-
dio predicto detrahetur unus grossus antiquus Turonensis, pauperibus et fabrice predicte 
applicandus. Et si illius, per quem talis negligentia vel defectus acciderit, inobedientia mer-
uerit, gravius et bursaliter punietur. Nos quoque decanus loco et vice juris et interesse nostri 
pro nobis et successoribus nostris, decanis curatis dimidium scudatum veterem annui et 
perpetui redditus ex bonis dicti fundatoris recognoscimus nos recepisse et ad majorem se-
curitatem volumus quod receptor noster levet annuatim dicta triginta scuta Vetera et ex illis 
tradat nostre ecclesie matriculario predicto unum ad minus et sacerdotibus antedictis com-
petens salarium seu stipendium deserviture dicte Misse de et ex vigintisex scutis veteribus 
memoratis. Residuis tribus scudatis, pro quibus dictis executoribus hereditarium redditum 
equivalentem rependimus et assignamus, nobis et nostris prebendis perpetuo reservatis. 
Promittentes quod solutionem eorumdem scudatorum nostris sumptibus perinde perse-
quemur acsi forent de integritate nostrarum prebendarum. Ad premissa autem omnia et 
singula inviolabiliter observanda nos et ecclesiam nostram obligamus et perpetuis temporibus 
esse volumus obligatos. In cujus rei testimonium atque fidem presentes literas sive hoc presens 
publicum instrumentum per Johannem Elye, imperali auctoritate publicum et Curie Leod. 
notarium infrascriptum, fieri et in hanc publicam formam redigi mandavimus suoque signo 
consueto signari et ad perpetuam rei memoriam majorem quoque securitatem sigilli nostri 
capituli fecimus appensione communiri. Datum et actum apud nostram ecclesiam predictam 
in loco nostro capitulari nobis inibi propter hoc capitulariter congregatis et capitulantibus 
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solito more sub anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo, indictione octava, 
die Dominica, que fuit secunda dies mensis Maii, hora Prime vel quasi, pontificatus sanctissimi 
in Christo patris et domini nostri Domini Bonifacii, divina providentia hujus nominis pape 
noni, anno undecimo, presentibus ibidem honorabilibus et discretis viris dominis 
Philippo de Gheldorp, investito de Gheffen, Johanne Vos presbyteris, Johanne de Auden-
hoven, Jordano Brants et Petro vander Loect testibus ad hoc vocatis et specialiter rogatis. 

Et ego Johannes Elye, presb. Leod. dioc. imperiali auctoritate publicus et Curie Leod. 
notarius, quia ad rogatum et requestam venerab. virorum dominorum suprascrip-
torum, videlicet decani et capituli ac executorum testamenti domini Jordani predicti 
premissis omnibus et singulis dum sic ut premittitur fierent et agerentur unacum 
prenominatis testibus presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi, idcirco hoc presens 
publicum instrumentum per alium fideliter scriptum, per dictos dominos sigillandum 
exinde confeci ac signo meo solito et consueto signavi, rogatus et requisitus in fidem 
et testimonium omnium premissorum. 
Notarismerk: ster in twee door elkaar geslagen driehoeken. Kapittelzegel stuk. 

2. BENEFICIE VAN DE H. BRIGIDA IN DE L. VROUWE-KAPEL* 

1426 oct. 5. Het Kapittel hecht zijn goedkeuring aan de fundatie van het altaar der 
H. Brigida, gesticht door de roedrager van het kapittel, Johannes van den Doeren van 
Aerschot. D 139 f 7-9. 

Copia fundacionis altaris B. Brigide in capella Domine nostre in Oirschot 
Venerabilibus et circumspectis viris dnis decano et capitulo ecclesie S. Petri Oirschotensis 
Leod. dioc, humilis vester Johannes van den Doeren de Aerschot, clericus ejusdem Leod. 
dioc. vester virgifer, reverenciam debitam et devotam. 

Pio proposito cupiens de facultatibis mcis unum altare construere, facere et fundarc ac 
dotare infra capellam B. virg. Marie, sitam infra parochiam de Oirschot ac vobis et vestrc 
jurisdictioni subjectam, ad laudem et honorem Salvatoris nostri Dni nostri Jhesu Christi, 
S. Spiritus, S. Marie et Brigide virg., necnon sanctorum omnium pro salute anime mee, 
parentum meorum, benefactorum et amicorum pro futuris rectoribus perpetuis, in eodem 
altari divina celebraturis, ut ipsorum quilibet dictum altare in divinis officiare et tres Missas 
in eodem altari qualibet septimana celebrare teneatur. Fructus, proventus et redditus in-
frascriptos in dotem dicti altaris confero et assigno per presentes. 

In primis do et assigno domum et curtim meas, quas pronunc inhabito, cum oneribus 
exinde annualiter solvendis, videlicet capitulo B. Petri Oirschotcnsi predicto unam libram 
pagamenti annualem, rectori altaris S. Georgii siti in hospitali in Oirschot duos solidos 
pagamenti, item altari S. Spiritus in Oirschot duos solidos pagamenti, item mensae S. Spiritus 
ibidem duos solidos pagamenti cum dimidio, item decano S. Petri in Oirschot pro censu 
fundi unum pullum cum dimidio et quinque denarios pagamenti annue. Item ad idem altare 
assigno et dono unam libram pagamenti annue levandam ex hereditatibus et bonis quondam 
Johannis dicti van Loes, situatis in villa de Oirschot in convicinio de Spoirdonck. Item 
similiter sedecim solidos pagamenti et tres pullos annuatim recipiendos ex bonis et hereditati
bus, quae quondam fuerunt Pauli fullonis, sitis in parochia de Oirschot in convicinio de 
cimiterio in loco dicto dat dunne. Item adhuc unum modium siliginis, quem acquisivi a 
Nycolao dicto Brentens, annue recipiendum. Item unum pratum, dictum vulgariter perkens-
voirt, situm in parochia de Oirschot, in convicinio de Spoirdonck, continens duo bonnaria vel 
circiter, et hoc cum oneribus exinde solvendis, utputa censu dominorum fundi et uno dimidio 
modio siliginis annui pactus altari S. Marie Magdalene in Boxtel solvendo. Item adhuc dono 
et assigno jamdicto altari viginti lopinos siliginis annuos, mensure ville de Oirschot, quos 
debent et solvent Johannes et Arnoldus, quondam filii Heijlwigis, dicti Ghenen. Item similiter 
unam pascuam, dictam die papenvoert vulgariter. Item duos modios siliginis cum dimidio, 
mensure ville de Oirschot, dimidium modium ordei, tres lopinos seminis raparum et septem 
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puUos annuatim, quos debet Wilhelmus dictus die Cort de Spoirdonck. Item duos modios 
ordei hereditarie levandos, quos solvere tenetur Michael dictus Beldekens de Best. Item ad-
huc assigno duas libras pagamenti, quas habeo in et ex bonis et hereditate quondam Henrici 
dicti Castermans, - mediantibus quibus rector altaris predict! pro tempore existens faciet 
celebrari annuatim in die obitus mei meum anniversarium, necnon parentum meorum et 
dni Johannis quondam Hugonis canonici Leodiensis, in ecclesia de Oirschot cum decenti 
solempnitate, sic quod decanus, canonici, capellani tam annuales quam perpetui, curatus 
dicte ecclesie et vicarii, interessentes Vigiliis* unam libram et solemnitati Missarum aliam 
libram equali porcione inter ipsos dividendas, decano duplicem porcionem habente, habe-
bunt. Et illas libras idem rector altaris in die anniversarii mei persolvet et ditribuet. Si quis 
vero predictorum absens fuerit, nee tempestive dictis Vigiliis aut Misse, utputa illa hora qua 
consuetum est per canonicos dicte ecclesie distributionem cotidianam lucrari, interfuerit, 
perdet ratam suam, nisi evidenti necessitate fuerit excusatus, quam aliis presentibus volo 
accrescere. Et si anniversarium meum in die obitus mei non poterit commode observari, 
tune volo quod ad proximam diem, qua hoc fieri posset, observetur et celebretur. Et si omis-
sum fuerit seu pretermissum, tune volo quod dicte due libre ipsi rectori altaris applicentur. 
Item adhuc assigno eidem altari novem lopinos siliginis annui pactus mensure dicte ville de 
Oirschot, quos habeo ad et supra unum pratum, dictum vulgariter dat lepelbroeck, et 
supra unam peciam terre arabilis, vulgariter nuncupatum Sijmkensdaele; de quibus solvet 
dictus rector in die anniversarii mei: celebranti Missam videlicet, rectoribus altarium S. 
Katherine Barbare in ecclesia S. Petri, Katherine et Lucie in capella B. Marie virg.,presbytero 
celebranti Summam Missam in summo altari, curato celebranti in altari parochie, necnon 
celebranti Missam in capella dni quondam Jordan! Brant, cuilibet ipsorum unum lopinum 
siliginis, et hoc sive per se celebraverint, sive per alios; et si aliquis predictorum celebrare 
neglexerit, tune hujusmodi pars seu lopini ipsi rectori altaris accrescent. Item solvet adhuc 
rector dicti altaris matriculario predicte ecclesie, si rite pulsaverit tempore anniversarii mei, 
unum lopinum siliginis, et si non fecerit, accrescat extunc eidem rectori altaris idem lopinum. 
Item eidem altari assigno unum modium siliginis annui pactus mensure sepedicte, quem 
tenentUT filii Godefridi Ackermans ex agro dicto die loebosch, prout in literis scabinalibus 
de Buscoducis super hoc confectis plenius continetur, de quibus idem rector altaris solvet 
tres lopinos siliginis annue celebrantibus Missam ipso die anniversarii seu obitus Margarete 
quondam Theoderici Nevenzoen, legendo etiam invicem Vigilias mortuorum cum commen-
dacionibus eorumdem; et volo quod predictos tres lopinos habeant et dividant ipse rector 
altaris et curatus parochie cum uno tercio ab ipsis ad eorum arbitrium eligendo. Item in 
augmentum reddituum dicti altaris dereliquit dnus Johannes Multoris, quondam canonicus 
Oirschotensis, in suo testamento unum modium siliginis annui pactus mensure ville de Oir
schot, capiendum et levandum singulis annis de et ex quadam pecia terre arabilis dicta vul
gariter Sijmkensdaele, prout hec et alia plenius continentur in dicto testamento dicti dni 
Johannis super hijs confecto. Item adhuc ad idem altare legavit Lya filia quondam Johannis 
de Maren tres lopinos siliginis mensure ville de Oirschot, prout in suo testamento plenius 
continetur. 

De premissis bonis omnibus et singulis, per me in dotem assignatis, sunt litere scabinales, 
necnon instrumenta publica, quas volo unacum present! fundatione in capsa repon! et sub 
custodia dictorum dominorum decani et capitul! ad opus rectoris ejusdem altaris collocari 
et observari. 

Item et ordinavit dictus fundator quod quivis rector antedicti altaris, postquam fuerit 
ordinatus in presbyterium et fructus et proventus ipsius altaris perceperit ac levaverit, sit 
obligatus omni anno celebrare dumtaxat suum tricesimum, utpote triginta Missas continuas 
pro animabus dicti fundatoris, suorum parentum, amicorum et benefactorum. 

Item voluit, ordinavit et mandavit dictus fundator, ut nullus rector antedicti altaris, qui-
cumque fuerit, obtinebit publice in obprobrium et scandalum Dei et sue anime interitum 
focariam in domum suam; quodsi oppositum fecerit, ut ille extunc sit privatus fructibus et 
proventibus, per dictam fundatorem ad ipsum altare legatis seu in postmodum legandis, 
quamdiu in hujusmodi obprobrium et scandalum perstiterit, qui fructus interim pro una 
tercia cedent mense S. Spiritus et pro alia tercia fabrice S. Petri et pro tercia tercia fabrice 

* Vigiliae: Metten van het Doden-ofïicie 
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capelle B. Marie virg. in Oirschot, salvo ut semper ipsi altari deserviatur. Item VOIG quod rector 
dicti altaris sit capellanus dicte ecclesie Oirschotensis et sub protectione decani et capituli et 
juret juramentum per capellanos consuetum jurari et quod personaliter resideat in loco 
dicte capellanie, qualibet septimana ad minus tres Missas in eodem altari per se vel per 
alium celebrando. Item quod nullus ad dictum altare recipiatur seu presentetur, nisi sit 
ydoneus et actu presbyter vel infra annum possit commode in presbyterum ordinari. Et si 
idem rector non resederit, seu Missas celebrare neglexerit modo dicto, aut infra annum pro-
motus non fuerit ad sacerdocium, racionabili et ligitima causa cessante, et hoc dumtaxat 
quoad promoveri in presbyterum infra annum, extunc volo quod fructus redditus et proven-
tus predicti altaris applicentur terciatim fabrice B. Petri, fabrice capelle B. Marie et mense 
S. Spiritus in Oirschot; et hoc tamdiu dictus rector premissa neglexerit obeservare et adim-
plere. Volo tamen quod semper provisores fabrice et mense S. Spiritus, dum ipsi fructus 
percipiunt, faciant tres Missas septimanatim celebrari in altari antedicto per presbyterum 
ydoneum, sibi de eisdem fructibus satisfaciendo, et quod supercreverit ad dictas fabricas et 
mensam S. Spiritus convertatur. 

Item volo quod primus rector sepedicti altaris sit dns. Johannes filius meus, quem suscitavi 
ex quadam Margareta filia quondam Theoderici dicti Neven. Item non obstantibus prius 
dictis volo et ordino in casu quo dictus dns. Johannes filius meus in loco dicte capellanie 
residenciam non fecit corporalem, quod extunc sit obligatus procurare unum ydoneum pres
byterum, deserviturum dicto altari modo et forma superius nominatis, cui volo ut omnes 
fructus et redditus, predicto altari legates, integraliter convertantur, salvo quod dictus vi-
carius sive deservitor persolvet annuatim ex dictis redditibus predicto dno. Johanni summam 
octo vel novem florenorum renensium et inhabitet meam domum, dicto altari legatam, 
sitque eciam sub protectione dominorum decani et capituli sepedicti in omnibus et singulis 
obligatus quod quivis rector facere teneretur si residentiam faceret personalem. Volo eciam 
quod juret dicto capitulo fundacionem observare in omnibus et singulis juxta posse. 

Item volo quod quivis rector possit commode de omnibus edificiis aliis ad edificio seu domo 
principali, quam de presenti inhabito, vel deponere seu infringere, vel restaurare seu readinte-
grare ad sue libitum voluntatis, contradictione cujuscumque semota. Sed de domo principali 
volo ut dumtaxat potens sit vel reformare, renovare seu restaurare vel facere dispositionem 
aliam a priori, juxta quod sibi melius videbitur expedire. Item volo quod prae omnibus dicta 
domus principalis congrue teneatur in parietibus et tectis, quemadmodum nunc est tecta, 
et semper ad fidedignorum judicium. 

Item volo quod rector dicti altaris pro tempore existens teneatur ornamenta dicti altaris, 
videlicet missale, calicem, casulam et alia suis sumptibus et expensis conservare et si deper-
dita vel fracta fuerint recuperare et reparare et ad hoc debet per decanum et capitulum per 
subtractionem suorum fructuum cogi et compelli, proviso tamen semper quod in eodem 
altari septimanatim tres Misse celebrentur. 

Item reservo michi et meis successoribus,quibushocspecialitercommittam,jus presentandi 
rectorem ad dictum altare pro trina vice. Post quam terciam presentacionem volo quod jus 
presentandi ad idem altare ad decanum ecclesie S. Petri Oirschotensis unacum provisoribus 
et mamburnis mensae S. Spritus et fabrice S. Petri devolvatur, qui quociens dictum altare 
contigerit vacare habeant presentare ydoneam personam capitulo ecclesie antedicte, qui eum 
admittere et in capellanum recipere tenebuntur. 

Et quia premissa indigent roboracione et confirmacioneVestris propterea Reverenciis, Do-
mini mei reverendi, supplico humiliter et devote, quatenus has meas ordinaciones, fundaciones 
et dotaciones, quas post meam mortem robur habere volo et desidero, secundum omnem 
earum formam et tenorem approbare et confirmare et bona seu redditus hujusmodi, in dotem 
hujusmodi assignata, dicto novo altari appropriare et appropriata et affectata esse et debere 
tamquam ecclesiastica protunc teneri et possideri decernere et jus hujusmodi presentandi pro 
dictis tribus vicibus michi et meis heredibus predictis reservare dignemini et velitis. 

Nos igitur, Decanus et Capitulum ecclesie S. Petri Oirschotensis, attendentes ejusdem 
Johannis nostri virgiferi devocionis humilem affectum non solum in utilitatem et profectum 
dicte nostre ecclesie, verumeciam in divinae laudis et honoris augmentum emergere, hujusmodi 
laudabile propositum eflfectui debito mancipare cupientes, premissa omnia et singula facienda, 
ordinanda et dotanda et presentanda, quantum in nobis est, eisdem nostros consensum 
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adhibentes pariter et assensum eidem Johanni et suis heredibus predictis pro nobis nostrisque 
successoribus, futuris rectoribus dlcte nostre ecclesie, modo et forma premissis tenore pre-
sencium plenariam concedimus facultatem perpetuis temporibus duraturam, jure prefate 
nostre ecclesie in omnibus semper salvo. In cujus rei testimonium sigillum ecclesie nostre 
majus ex certa nostra sciencia presentibus duximus appendendum. Datum anno Domini 
millesimo quadringentesimo vicesimo sexto, quinta die mensis Octobris. 

Subscripcio: 
Et ego Rutgerus filius Johannis Rutgeri de Audenhoven de Oirschot, presbyter Leod. 
dioc. publ. imper. auctoritatis et venerab. curie Leod. not. jur., quia ad rogatum et 
requestam venerab. virorum ac domin. Decani et Capituli ecclesie predicte ac eciam 
Johannis de Spina, virgiferi domin. predictorum, premissis omnibus et singulis, dum 
sic ut prescribuntur per dictum Johannem fundatorem sepedicti altaris fierent et 
agerentur, unacum testibus infrascriptis presens interfui eaque sic fieri scivi et audivi, 
idcirco has presentes fundaciones, ordinaciones et dotaciones per alium fideliter 
scriptas sigilloque majori capituli sepedicti sigillatas signoque meo solito et consueto 
signavi, rogatus et requisitus in testimonium omnium premissorum. Acta fuerunt 
hec in loco capitulari predicti capituli anno Domini millesimo quadringentesimo 
vicesimo sexto mensis Octobris die quinta hora Summe Misse, pontificatus sanctissimi 
in Christo patris ac domini nostri Martini Pape quinti anno none, presentibus ibidem 
venerabilibus et discretis viris, dno. Leonio de Risingen, presbytero capellano B. Marie 
virg. in Oirschot, mag. Francone de Boert, magistro in artibus, et Jacobo filio predicti 
fundatoris testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. 

CoUacionata et auscultata est hec precedens copia per me Johannem Buetzelar, 
not. publ. et concordat de verbo ad verbum cum suo originali teste manu 
propria. 

3. FUNDATIE VAN HET TRINITErrSALTAAR * 

1437 Juli 8. Petrus Crom, deken van St.-Jan te 's-Hertogenbosch, sticht een beneficie 
ter ere van de Allerheiligste Drieeenheid, zich het recht voorbehoudend er later nog 
een tweede beneficie aan toe te voegen. D 139 P 40v-51r 

In nomine Domini. Amen. Universis presentia visuris Petrus Crom, decanus ecclesie S. Jo
hannis evangeliste in Buscoducis Leod. dioc. salutem in Domino sempiternam: Cum nihil 
sit quod in hac valle miserie magis hominibus debeatur quam ut ipsorum ultima voluntas 
servetur, et liberum persistat quando iterum non redit arbitrium, presentisque vite conditio 
statum habet instabilem et visibilia tendant visibiliter ad non esse, premissa crebra meditatione 
revolvens atque diem peregrinationis extremum cupiens dispositione testamentaria prevenire 
ac transitoria in eterna et terrena in celestia felici commertio commutare, inter cetera per 
me in testamento seu ultima voluntate meis hactenus ordinata seu imposterum ordinanda, 
ad gloriam et honorem sanctissime et individue Trinitatis Patris et Filii et Spiritus Sancti, 
beatorum apostolorum Petri et Johannis ac Odulphi confessoris pro mei meorumque paren-
tum, fratrum et sororum ac benefactorum animarum salute et in divini cultus augmentum 
ad certum altare, quod de novo construi et in honore ejusdem sancte et individue Trinitatis 
et aliorum predictorum in ecclesia collegiata et parochiali S. Petri Oirschottensis, in qua ego 
unacum parentibus, fratribus et sororibus Sacramentum Regenerationis accepimus, erigi 
et construi feci in capella inibi sita ad latus sinistrum, unam capellaniam, quam primam 
Missam in eadem ecclesia imperpetuum nuncupari volo seu perpetuum beneficium ecclesias-
ticum sine cura per perpetuum capellanum ecclesie istius, clericum secularem, qui erit de 
gremio et sub protectione, jurisdictione et correctione decani et capituli dicte ecclesie, sicut 
ceteri ejusdem ecclesie capellani, in premissis et aliis infrascriptis, juxta modum similiter 

•Zieblz. 181, 182. 
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infrascriptum perpetuis temporibus deserviendum, regendum et gubernandum. Necnon pro 
sustentatione hujusmodi capellani de bonis, mihi a Deo concessis et per amicos legatis seu 
donatis, de et cum viginti uno modiis siliginis mensure loei hereditarii redditus, in dicto 
testamento specificatis, per predictum capellanum perpetue habendis, levandis et percipiendis 
fundo et dote, salvo tarnen et reservato mihi quoad vixerim meo in eisdem viginti uno modiis 
usufructu, et eosdem viginti unum modios pro dicte capellanie dote sub modo forma et 
conditionibus inferius descriptis deputo, ordino et assigno, proviso tarnen quod quamdiu 
vixero liberam habeam potestatem mutandi, corrigendi, augmentandi et ad numerum mihi 
placabilem Missarum deservire faciendi etiam, si opus fuerit, ad duas capellanias; reservata 
etiam mihi libera presentatione et dispositione jure patronatus et post me illi, cui hoc in meo 
testamento commisero. 

Item lego capellanis seu vicariis et deservitoribus hujus ecclesie tres libras hereditarii 
census: unam in anniversario patris, unam in anniversario matris et in primis et secundis 
Vesperis S. Trinitatis - ut unam Antiphonam cum Collecta coram dicto altari cantent - ter-
ciam. Quibus mediantibus volo deservitorem ipsius altaris cum eisdem capellanis in suis 
distributionibus esse participem. Item pro vino emendo ad communionem fidelium lego 
fabrice hujus ecclesie unam libram. Item pauperibus in albo pane distribuendos ipso die 
Trinitatis triginta solidos. Quas quinque cum dimidia libras* simul solvere tenetur Jordanus 
Henrici Vos de suis hereditatibus. Insuper ad idem altare do et confero calicem, librum, 
ornamenta, mappas et cetera pro celebratione Missarum necessaria. Item do in presenti 
magistris fabrice dicte ecclesie viginti scuta pro maldro siliginis hereditarie emendo, ut illo 
mediante futuris temporibus deliberent - prout aliis - de dicto altari necessaria. Que omnia 
et singula per me ut prius ordinata, et in augmentum dotis dicti altaris imposterum ordinanda 
per vos venerabiles dominos, decanum et capitulum dicte ecclesie, humiliter peto approbari, 
ratificari et confirmari. 

Unde Nos, decanus et capitulum S. Petri Oirschottensis predicte diocesis sincere dilectionis 
affectum, quem ad nos et nostram geritis ecclesiam et precipue quia divine laudis augmentum 
respicere dinoscuntur, attendentes humilemque vestram coram nobis supplicationem, de-
votam fundationem et dotationem capellanie seu beneficii memoratc seu memorali cum 
singulis additionibus, appunctuationibus et conditionibus eis adhibitis ac reservatione usu-
fructus quoad vixeris atque presentatione, jure patronatus, etiam laicali, seu presentatione 
persone ydonee ad dictam capellaniam vacationis tempore jure ordinario approbamus, 
ratificamus et in Dei nomine confirmamus. Datum anno a Nativitate Domini millesimo 
quadringentesimo tricesimo septimo, mensis Julii die octava. 

Volgt dan de 'completio' van de openbare notaris Jordanus Ancelmi Hannen van 
Oirschot, priester van het bisdom Luik, getuigen Luppertus de Heersele en Goeswinus 
Rutgeri. 

4 . KAPEL VAN ST.-ODULPHUS IN HET GEHUCHT BEST** 

1437 Aug. 20. Het kapittel keurt onder bepaalde voorwaarden goed, dat de kapel 
van St.-Odulphus, welke de inwoners van Best gesticht en gedoteerd hebben, door een 
rector bediend zal worden. 1166 nr. 14 (copieën in 1166 nr. 14 suppl. en D 139f° 31-33) 

In nomine Domini. Amen. 
Universis et singulis presentes literas inspecturis et audituris Decanus et Capitulum ecclesie 

collegiate B. Petri in Oirschot, Leod. dioc. salutem in Domino sempiternam. 
Cum inter sollicitudines varias, quibus assidue animus noster undique circumceptus existit, 

illa potissimum inciderit cordibus nostris, quod sacer divinorum cultus nedum nostris tem
poribus observetur, sed etiam magis augmentetur et crescat, exhibita siquidem nobis pro 

* De juist vermelde 'triginta solidos' waren immers gelijk aan 1 Va libra. 
** Zie blz. 182, 183. 
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parte dilectarum incolarum pastoriarum de Aerie, Best, Verrenbest et Ten Houte cum ipsarum 
appenditiis, parochianorum parochialis ecclesie de Oerschot, peticio continebat: 

Incole dictarum pastoriarum cum ipsarum appenditiis, in quibus numerosus populus degit 
et moratur, a matrice ecclesia per longa spatia et magnam teuthonicalem leucam distant 
et lares ipsorum fovent, sic quod commode tempore hyemali, tum propter longitudinis viam, 
tum propter inundationem aquarum et multitudinem nivium protunc sepe cadentium, tum 
etiam propter brevitatem dierum, raro aliquis ipsorum possit et valeat ad matricem et pa-
rochialem ecclesiam S. Petri antedictam ad audienda divina commode vel saltem sine maximo 
labore venire, contigitque interdum, tum propter premissa, tum propter absentiam pastoris 
seu vicarii dicte parochialis ecclesie, homines adultos inibi commorantes, quod dolendum 
est, decedere sine Eucharistie Sacramento, desiderantque et optant oratorium S. Odulphi 
confessoris - cum altari, inibi fundato in ejusdem honore, constructum et edificatum in 
pastoria de Best dicte parochie situatum - qui ibidem asseritur fuisse natus et nutritus - pre-
notatis pastoriis satis propinquum dotare et rectori ibidem instituendum de ipsorum facul-
tatibus et bonis pro dote ipsius sedecim modios siliginis ad bonas et sufficientes ypothecas 
annuatim eidem rectori solvendos et deliberandos assignare et facere consecrari ipsorum 
laboribus et expensis sub talibus tamen modis, conditionibus et formis, videlicet quod decanus 
dicte ecclesie parochialis, in cujus parochia idem oratorium est situatum, tempore vacationis 
ejusdem capelle consecrande, habebit jus patronatus presentandi rectorem capitulo ecclesie 
S. Petri sepedicte, capitulumque eumdem rectorem recipiet, admittet et instituet in capella 
predicta cum consueta receptione et solempnitatibus quemadmodum alii altariste et rectores 
altarium ecclesie predicte facere consueverunt et solent. Eritque idem rector capelle sub 
correctione et protectione decani et capittuli antedicti ac ejusdem ecclesie capellanus et 
astrictus erit diebus festivis, quibus non ofRciabit in capella antedicta, frequentare Horas 
canonicas diurnas et nocturnas ecclesie predicte pro posse et ibidem legere et cantare. Debet-
que idem rector commorari ab ilia parte pastorie de de Straten versus Best* et personalem 
residentiam facere, nisi desuper secum per incolas communiter et capitulum predictum fuerit 
dispensatum et in articulo necessitatis tantummodo tenebitur ministrare Sacramntum Eucha
ristie ct audire confessiones infirniorum in pastoriis predictis commorantium. Obscrvabi-
turque Sacramentum Eucharistie in dicta capella in locohonesto ibidem per incolas antedictas 
construendo pro necessitatibus infirmorum antedictorum. Item idem rector presentandus 
debet esse actu presbyter vel in etate legitima tali quod infra annum possit et valeat in pres-
byterum ordinari et debet per se vel per alium septimanatim tres Missas celebrare diebus 
ferialibus et unam illarum feria sexta celebrabit, dummodo non occurrit festum duplex, 
propter quod populus merito debeat matricem ecclesiam visitare. Et si idem rector personaliter 
non resederit, si secum ut premittitur dispensatum non fuerit de residentia tantum aut infra 
annum in sacerdotem promotus non fuerit aut dictas tres Missas septimanatim et annuatim 
non celebraverit, tunc omnino carebit dote antedicta, quam dotem provisores dicte capelle 
levabunt et dictas Missas celebrare faciant et residuum restans et crescens de dote antedicta 
in augmentum dotis capelle ejusdem convertent et de hoc annuatim decano et capitulo ecclesie 
antedicte in crastino B. Odulphi reddent computum et rationem. Item tenebitur idem rector 
capelle ejusdem a festo Omnium Sanctorum usque ad Dominicam Quinquagesime exclusive 
dominicis diebus in dicta capella celebrare unam de dictis tribus Missis Missam, et aliis 
temporibus non, dummodo tamen non occurat protunc aliquod festum, propter quod po
pulus merito debeat matricem ecclesiam visitare, utputa festa apostolorum, B. Marie et alia 
triplicia festa. Item debet idem capellanus omnia emolumenta, que sibi dabuntur ratione 
ministrationis Sacramenti Eucharistie et animarum cure cum curato seu vicario parochialis 
ecclesie condividere. Item oblationes, que offerentur in altari temporibus divinorum cele
brationis tenebitur integraliter per vim prestiti juramenti curato seu vicario antedicto restituere 
et donare. Item si idem rector de dictis tribus Missis neglexerit aliquam vel aliquas septi
manatim per se vel alium celebrare, tunc pro qualibet Missa neglecta solvet provisoribus dicte 
capelle diebus dominicis videlicet grossum unum antiquum cum dimidio, ferialibus vero 
unum tantummodo grossum similem premissum de dote sua, legitima causa cessante, quern 
in opus fabrice dicte capelle convertent. Item providebunt incole antedicte et provisores 

* Het woordje ab zal hier de betekenis hebben van nabij, in de omtrek van; de rector moest dus 
wonen nabij de hertgang Straten (onder de parochie Oirschot) aan de kant van Best. 
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capelle memorate de missali, calice, casula, pane, vino, cereis et aliis ornamentis ad Missam 
celebrandam necessariis et de custode seu matriculario, qui eidem rectori deserviet. Item iidem 
incole eligent duos probos viros de consensu decani et capituli pro rectoribus seu provisoribus 
fabrice ipsius capelle, qui semper in crastino S. Odulphi se presentabunt coram decano et capi-
tulo in eorum loco capitulari, prestantes juramentum fidelitatis de suo ofRtio prout decet lega-
liter exercendo. Et protunc reddetur computus et ratio de expositis, levatis et perceptis, nomine 
fabrice dicte capelle, dabuntque et persolvent decano pro oflfertorio, quod inibi in capella 
offeretur, unum florenum renensem in signum jurisdictionus matricis ecclesie pro eo 
quod juxta erectionem decanatus omnes oblationes in parochia spectent ad decanum. 
Remanebuntque nichilominus dicte incole astricti ad omnia et singula onera matricis 
ecclesie tam in edificationibus novis, reformationibus, restaurationibus omnibusque 
aliis per decanum et capitulum ac majorem partem populi ville predicte ordinandis, prout 
ante obligati fuerunt. Item tenebitur rector seu capellanus capelle antedicte fundationem et 
ordinationem predictam in sua receptione et admissione jurare eaque per vim prestiti jura-
menti inviolabiliter observare, tenere et adimplere. Item poterunt provisores fabrice dicte 
capelle lopinos siliginis seu ordei, per incolas predictas pro dote dicte capelle super ipsorum 
bonis assignatos, eisdem incolis seu aliis vendere juxta communem cursum patrie, secundum 
quem bona emuntur et venduntur, et illa alibi supra bonam ypothecam sive sufficiens contra-
pignus emere et assignare. 

Et quia premissa minime fieri possint nisi de nostris licentia et consensu, ideo predicte incole 
et parochiani nobis humilitersupplicarunt,quatenusipsis in premissis juxta modum et formam 
superius expressos licentiam, consensum et auctoritatem concedere dignaremus. Nos igitur, 
Decanus et Capitulum antedicti, attendentes earumdem incolarum devotionis humilem 
affectum non solum in utilitatem et profectum dicte nostre ecclesie, verum etiam in divine 
laudis et honoris augmentum emergere, hujusmodi laudabile propositum effectui debito 
mancipare cupientes, premissa omnia et singula in Domino commendantes, nostros consen
sum, auctoritatem et assensum pro nobis nostrisque successoribus futuris modo et forma 
premissis tenore presentium adhibemus et plenariam concedimus facultatem perpetuis tem-
poribus duraturam, jure prefate nostre et matricis ecclesie ultra premissa semper salvo. 

Bona autem dotalia per dictos incolas et parochianos in dotem ejusdem capelle et altaris 
pro sustentamento ipsius rectoris data et assignata sequuntur et sunt talia*: 

In primis Johannes dictus Mathijs 14 l.s. mensure ville predicte; Joannes Wolteri 1 m.s.; 
Thomas de Audenhoven 10 l.s.; Franco van der Meer 1 m.s.; Gerardus filius Wilhelmi de 
Dormalen 20 l.s.; Johannes dictus Peter Ghijben soen 14 l.s.; Gerardus dictus Goeij Knaepen 
% m.s.; Petrus filius de Henrici Tircht y-> m.s.; Henricus Ghijben 3 l.s.; Johannes dictus Bittis 2 
l.s.; Wilhelmus filius Jacobi dicti Kemps 2 l.s.; Wolterus van den Neep 4 l.s.; liberi Heijlwigis 
dicte Ackermans 4 l.s.; Mechtildis Keijsers cum earum liberis 2 l.s.; Johannes filius Wilhelmi 
de Dormalen junioris 2 l.s.; Johannes dictus de Hoerne 4 l.s.; Johannes filius Wilhelmi de 
Dcermalen senior 2 l.s.; Gerardus filius Wilhelmi de Dormalen 1 l.s.; Henricus dictus van 
den Neep 2 l.s.; Wilhelmus Gerardi 2 l.s.; Henricus dictus van Ghenen cum suis liberis 4 l.s.; 
Mathias Jacobi 3 l.s.; Dyonisius dictus Denys 3 l.s.; Theodricus Weijten I l.s.; Johannes 
Weijten 1 l.s.; Johannes multoris 2 l.s.; Mathias van Eben 2 l.s.; Godefridus Jacobi 1 l.s.; 
liberi dicte Wilneven kijnder simul cum testamento Godefridi, eorum quondam fratris Va m.s.; 
Theodricus de Aerle 3 l.s. cum dimidio; idem 2 l.s.; Henricus filius Wilhelmi van den Spijcker 
21/2 l.s.; Johannes filius Wilhelmi Didden 1/2 1-s.; Beerta dicta Rutten cum earum liberis 2 l.s.; 
Machtildis Gerardi 2 l.s.; item Lana dicta Cupers legavit 2 l.s. ad opus premissorum; Ar-
noldus Fabri alias van den Hove 54 rns..; item Jacobus de Wit legavit 3 l.s.; Walterus filius 
Wolteri de Coudenberghen legavit 1 l.s. et 1 lopinum ordei; Aleijdis filia quondam Johannis 
van der Raffendonck 4 l.s.; Ghiselbertus de Helmont similiter legavit 4 l.s. ut in eorumdem 
continetur testamentis; Katherina dicta Claeus de Eyndoven 1 m.s., ut in instrumento desuper 
confecto continetur. 

In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes literas 
sive omnia in eis contenta sigilli majoris ecclesie nostre predicte appensione, necnon signo 

* In de lijst, welke nu gaatvolgen, staan de graanhoeveelhedenoveral in woordvorm uitgedrukt; 
kortheidshalve zullen wij ze vervangen door cijfers; de telkens herhaalde woorden „raodium 
sUiginis" en „lopinos(-um) siliginis" zullen wij weergeven met de letters: m.s. en l.s. 
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et subscriptione notarii nostri subscript! et in hac parte coram nobis scribe jussimus com-
muniri sub anno Dominice Nativitatis millesimo quadringentesimo tricesimo septimo, in-
dictione decimaquinta, die vero vicesima mensis Augusti, hora Primarum vel quasi, Ponti-
ficatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri Domini Eugenii, divina providentia 
pape quarti anno septimo, presentibus in camera capitulari ecclese nostre sepedicte honora-
bilibus et discretis viris, dominis Leonio de Risinglien, Johanne Jordani Zuetrix, Johanne 
Gerardi van der Lusdonck, presbyteris, dicte ecclesie nostre capellanis pluribusque aliis 
Leod. dioc. testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. 

Et ego Jordanus Anselmi Hannen de Oirschot, presbyter Leod. dyoc. publicus sacra 
imperiali auctoritate et venerabilis curie Leod., necnon venerabilium virorum domino-
rum decani et capituli ecclesie sepedicte notarius juratus et in hac parte coram eis 
scriba, quia supplicationi atque petitioni incolarum superscriptorum atque licentie 
seu consensu! dominorum predictorum omnibusque aliis et singulis premissis, dum 
ut prenarrantur flerent et agerentur, unacum prenotatis testibus presens interfui 
eaque omnia et singula sic fieri vidi, scivi et audivi, ideo ad dictorum dominorum 
decani et capituli mandatum et jussionem presentes literas manu mea propria scriptas 
exinde confeci, subscripsi atque signavi signoque et nomine meis solitis et consuetis, 
signavi in testimonium et fidem omnium et singulorum premissorum rogatus et 
requisitus. Notarismerlc: Jordanus Anselmi Hannen de Oerschot. 

5. BENEFICIE VAN HET H. KRUIS* 

1437 Sept. 23. De matronen Margareta dochter van wijlen Johannes Zuetrix en Elisa
beth weduwe van Daniël van Vlierden stichten een kapelanie op het H. Kruisaltaar. 
D 139/° 4 en 5. 

Fundatie et redditus altaris S. Crucis in Oirschot 
In nomine Domini. Amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis pateat evidenter, 

quod anno a Nativitate ejusdem Domini millesimo quadringentesimo tricesimo septimo, 
indictione quintadecima, mensis septembris die vicesimatercia, Pontificatus sanctissimi in 
Christo patris et domini nostri Domini Eugenii, divina providencia Pape quarti anno septimo 
coram venerabilibus et circumspectis viris et dominis Decano et Capitulo ecclesie S. Petri 
Oirschotensis, Leod. dioc, in eorum loco capitulari capitulariter congregatis, meique notarii 
public! ac testium subscriptorum ad hoc vocatorum specialiter et rogatorum presencia per-
sonaliter constitute honorabiles et discrete matrone Margareta dicta Zuetrix filia quondam 
Johannis et Elizabeth relicta quondam Danielis de Vlierden, mulieres dicte diocesis, zelo 
devotionis accense et cupientes, ut apparuit, terrena in celestia et transitoria in eterna felici 
commercio conmutare, quandam perpetuam sive etemam capellaniam, clericis secularibus 
vacationis imminente tempore conferendam ad laudem et gloriam Omnipotentis Dei et sue 
genitricis virginis Marie, in altari S. Crucis sito en constructo in dicta ecclesia S. Petri, de 
bonis suis, eis a Domino collatis, fundarunt et dotarunt ac tenore presentium fundant et 
dotant sub modo et forma ac condicionibus infrascriptis. 

In primis namque voluerunt antedicte fundatrices quod rector dicte capellanie actu debeat 
esse presbyter et in sacerdotio constitutus aut saltern ilHus etatis, quod infra annum a die 
sue recepcionis et pacifice possessionis ad omnes sacros ordines se possit et debeat facere 
promoveri, alioquin dicta capellania, eo non promoto ut premittitur, privatus existat. Cele-
brabitque idem rector singulis septimanis in dicto altari per se vel alium sacerdotem ydoneum 
duas Missas et nichilominus cum rectore scholarum dicte ecclesie S. Petri serviet et servire 
tenebitur ad custodiam chori ecclesie ejusdem, cum cappa eundem chorum custodiendo ac 
intonando, prout tempore et loco conveniens erit. Eritque idem capellanus seu rector sub 
protectione, tuicione, jurisdictione ac correctione dictorum dominorum decani et capituli, 
gaudebitque omnibus et singulis privilegiis, graciis, exempcionibus et libertatibus, quibus 
ceteri capellani in dicta ecclesia beneficiati gaudent et gaudere possunt de consuetudine vel 

• Zie biz. 183,184. 
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de jure. Deinde antedicte fundatrices reservarunt disposicioni sue et cujuslibet earum, quam-
diu vixerint seu earum aliqua vixerit, duas primas presentaciones ad dictam capellaniam 
prelibatis dominis decano et capitulo vacacionis imminente tempore faciendas, quodque post 
earum ambarum obitus collacio, provisio, presentacio seu quaequis alia disposicio antedicte 
capellanie spectabit et pertinebit ad eosdem dominos decanum et capitulum pleno jure. Pro 
dote autem et sustentacione rectoris ejusdem capellanie sepedicte fundatrices assignarunt 
conjunctim et divisim annuas et hereditarias pactiones infrascriptas. 

In primis namque quindecim lopinos siliginis annue et hereditarie pactionis mensure de 
Oirschot, quos Jordanus filius naturalis quondam Joliannis dicti Zueken promiserat se 
daturum et soluturum Bartholomeo Zuetrix anno quolibet hereditarie in festo Purificationis 
B. Marie virg. ex certis hereditatibus sitis in parochia de Oirschot. Item unum modium sili
ginis annue et hereditarie pactionis mensure de Oirschot solvendum anno quolibet hereditarie 
in festo Purificationis B. Marie virg. ex certis hereditatibus sitis in Oirschot, quem modium 
siliginis predictum magister Arnoldus de Weilhusen ad opus Elisabeth relicte quondam 
Danielis de Vlierden erga Johannem filium quondam Theoderici dicti Diedonc Ansems soen 
acquisierat. Item annuam et hereditariam pactionem duorum modiorum siliginis mensure 
de Helmont solvendam anno quolibet hereditarie in festo Purificationis B. Marie virg. ex 
quodam prato sito in parochia de Doemen in jurisdictione de Vlierden ad locum dictum in 
die Berscot, quam pactionem Daniel de Vlierden, filius quondam Danielis de Vlierden, erga 
Johannem de Vlierden suum fratrem acquisierat. Item annuam et hereditariam pactionem 
unius modii siliginis mensure de Eyndoven solvendam anno quolibet hereditarie in festo 
Purif. B. Marie virg. ex domo, area et orto sitis in opido Eyndoven, quam pactionem Lam-
bertus de Doernen filius Christiani ad opus Bartholomei dicti Zuetrix acquisierat. Item sex 
lopinos siliginis annue et hereditarie pactionis mensure de Oirschot, quos Henricus filius 
quondam Egidii dicti Jan Sanders soen, maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris, filie 
quondam Wilhelmi dicti van Aleijten, promiserat se daturum et soluturum Godefrido 
dicto van denHaegelaer ad opus Margarete filie quondam Johannis Zuetrix anno quolibet 
hereditarie in festo Purif. B. Marie virg. ex pecia terre dicta den auden acker, sita in Aerie 
in parochia de Oirschot. Item sex lopinos siliginis annue et hereditarie pactionis mensure 
de Oirschot, quos Johannes filius quondam Gcrardi de Treijckt promiserat se daturum et 
soluturum Margarete filie quondam Johannis Zuetrix anno quolibet hereditarie in festo 
Purif. B. Marie virg. ex pecia terre, quatuor lopinatas terre vel circiter continente, sila in 
Hedel in parochia de Oirschot. Item dimidium modium siliginis annue et hereditarie pac
tionis mensure de Oirschot, quos Wolterus filius quondam Petri dicti van den Kerchoff ;rga 
Johannem de Aken acquisierat, solvendos anno quolibet hereditare in festo Purif. B. Warie 
virg. ex pecia prati siti in Spoerdonc infra locum dictum de hofstat. Item quatuordecim 
lopinos siliginis annue et hereditarie pactionis mensure de Oirschot, quos Mathias alius 
quondam Mathie dicti Hozen soen erga Johannem et Henricum pueros naturales quonJam 
Johannis dicti de Zonne, filii Henrici Cost, acquisierat, solvendos anno quolibet heredi:arie 
in festo Purif. B. Marie virg. ex pecia terre, sita in parochia de Oirschot in pastoria de Stratiem, 
prout hec omnia sepedicte fundatrices in litteris scabinalibus ac aliis munimentis desuper^on-
fectis plenius asseruerunt contineri. Quas quidem pactiones omnes et singulas,prout ad easlem 
fundatrices spectabant et pertinebant, conjunctim eciam et divisim, unacum dictis Uteris 
et munimentis ac quibuscumque aliis litteris mencionem inde facientibus, in et ad minus 
mei notarii publici subscripti, legitime stipulantis et recipientis ad opus rectoris seu capolani 
pro tempore dicti altaris existentis, supportarunt effestucando resignaverunt et queibet 
earum supportavit et resignavit, nil juris, actionis, dominii aut proprietatis in eisdem pa;tio-
nibus aut aliquibus earum seu litteris aut munimentis antedictis quoquomodo reservaites, 
sed ilia omnia et singula ad finem et effectum premissos a se abdicantes penitus et omtino, 
promittentes nichilominus eedem fundatrices et quelibet earum, eciam in et ad manus mei 
notarii publici subscripti ut premittitur stipulantis et recipientis, quod ipse supportacioiem 
et resignacionem predictas perpetue sine contradictione ratas, gratas atque firmas oJser-
vabunt et quelibet earum observabit, quodque omnem obligacionem et impeticionen, ex 
parte cujuslibet earum in dictis pactionibus per alteram earum supportatis et resigiatis 
existentes, antedicte rectori pro tempore present! deponent omnino sub ypotheca et Mi-
gacione omnium suorum bonorum presentium et futurorum. 
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Quibus sic factis, memorati domini Decanus et Capitulum hujusmodi laudabile propositum 
predictarum fundatricium in Domino plurimum commendantes ac eis in hujusmodi suo pio 
affectu prona sollicitudine favere cupientes, attendentesque quod justa petentibus non est 
denegandus assensus, quodque premissa omnia et singula cedent ac tendere videntur in et 
ad augmentacionem divini cultus, idcirco ad laudem et gloriam Domini nostri Jhesu Christi 
et sue Geni tricis gloriose, memorati domini decanus et capitulum in premissis omnibus et 
singulis ac quoad premissa omnia et singula eorum adhibuerunt ac tenore presencium ad-
hibent pium consensum pariter et assensum ac in eis et quolibet eorum suam capitularem 
interposuerunt auctoritatem, ea omnia et singula, quantum ad eosdem dominos decanum 
et capitulum spectat et pertinet nunc vel in futurum, ratificantes, laudantes et approbantes. 
Super quibus omnibus et singulis tam domini decanus et capitulum, quam fundatrices pre-
dicte et earum quelibet a me, notario publico subscripto, unum vel plura publicum seu 
publica sibi fieri pecierunt instrumentum seu instrumenta ad opus omnium et singulorum, 
quorum interest vel interesse poterit quomodolibet in futurum. 

Acta fuerunt hec in loco capitulari predicte ecclesie S. Petri Oirschottensis, capitulo ejus-
dem ecclesie ad hec more sol ito specialiter ut decuit indicto, ac ipsis dominis decano et 
capitulo in dicto loco capitulari capitulariter congregatis et capitulantibus sub anno indic-
tione, mense, die et pontificatu predictis, presentibus ibidem venerabilibus et discretis viris 
dominis magistro Petro Crom, decano ecclesie S. Johannis evangeliste in opido de Busco-
ducis, necnon Leonio de Rijsingen, rectore capelle B. Marie Virg. site in Oirschot, ac 
Gerardo de Achel, incola ville de Oirschot laico, predicte Leod. dioc. testibus fidedignis, ad 
premissa testiflcanda vocatis specialiter et rogatis. 

Et ego Johannes de Andel Trajectensis dioc. clericus, sacre imp. auctoritate et venerabilis 
curie Leod. notarius, quia premissis omnibus et singulis, dum sic ut premittitur fierent et 
agerentur unacum prenominatis testibus presens interfui eaque sic fieri scivi, vidi et audivi, 
ideo hoc presens publicum instrumentum, manu alterius fideliter scriptum exinde confeci, 
me alias occupato, et in hanc publicam formam redegi. Quod signo et nomine meis signavi 
in testimonium premissorum rogatus en requisitus. 

Collacionata et auscultata est hec precedens copia publici instrument! per me, Jo-
hannem Buetzelar, notarium publicum, et concordat de verbo ad verbum cum suo 
vero originali, teste manu propria. 

6. HET OFFICIE VAN HET HOOFDALTAAR* 

1484 mei 20. Deken Wilhelmus Arnoldi en het gehele kapittel maken bekend, dat hun 
confrater, de kanunnik Jordanus van Geldrop, het officie ener dagelijkse H. Mis op het 
hoogaltaar heeft gesticht en dat zij die fundatie met de daaraan verbonden voorwaarden 
hebben goedgekeurd en aanvaard. A B H, doss. Oirschot. 

Copia 

In nomine Sanctae et individuae Trinitatis. Amen. 
Universis et singulis christifidelibus presentes litteras sive hoc presens publicum instru

mentum visuris, lecturis seu audituris Wilhelmus Arnoldi decanus totumque capittulum 
ecclesiae collegiatae sancti Petri Apostoli de Oorschot, Leodiensis diocesis, salutem in Do
mino cum agnitione veritatis infrascriptorum. 

Ad illa libentur et merito nostrum adhibemus assensum, quae cedunt ad honorem Divinae 
Majestatis et ex quibus nedum divinus cultus augetur, sed etiam saluti fidelium providetur 
animarum. Noveritis igitur, quod honorabilis vir, Dominus Jordanus filius quondam Johannis 
de Geldrop canonicus pretactae ecclesiae nostrae beati Petri in Oorschot, confrater noster, 
de suis extremis providere cogitans recognoscensque, quamplura beneficia a summo creatore 

* Zie blz. 184. 
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sue sibi in hoc mortali seculo esse collata, terrenaque in coelestia ac transitoria in aeterna 
felici commercio commutare cupiens, pieque desiderans ex largitione suorum bonorum 
subscriptorum cultum divinum augmentari ac vitam aeternam propter hoc per Dei miseri-
cordiam adipisci, ob suae suorumque parentum et benefactorum animarum salutem Missam 
cotidianam singulis diebus in perpetuum in summo altari dictae ecclesiae nostrae Oorscho-
tensis celebrandam semperque Matutinis immediate finitis et Benedicamus cantato secundum 
temporis exigentiam inchoandam seu incipiendam de nostro consensu ordinavit, fundavit 
illamque de redditibus, fructibus et emolumentis, ut infra scribitur, dotavit modis, formis 
et conditionibus inferius annotatis. 

Primo autem voluit et desideravit prefatus dnus Jordanus fundator ac ordinavit, quod 
officium Missae cotidianae prenarratae nuUatenus sit aut in futurum esse debeat beneficium 
ecclesiasticum perpetuum et quod in titulum beneflcii perpetui ecclesiastic! nuUo unquam 
tempore conferatur alicui seu de illo provideatur, quodque nuUis umquam temporibus futuris 
aliquis ad illud intituletur seu cujusvis auctoritate rector perpetuus instituatur in eodem, cum 
prelibatus dnus Jordanus fundator non voluit illud esse aut fore beneficium ecclesiasticum 
perpetuum, sed tantummodo officium seu servitium annale. Quarum Missarum, sic ut pre-
mittitur, celebrandarum onera honorabili viro dno et mag. Jordano presbytero et filio funda-
toris prenominati per se aut aliimi, ad hoc ab eodem ordinandum, complenda quamdiu in 
humanis egerit incumbent, quo defuncto Nos, Decanus et capitulum prelibati, unum pres-
byterum idoneum, vitae laudabilis et conversationis honestae, ad servitium Missae cotidianae 
praenarratae, singulis diebus temporibus et loco ut prefertur celebrandae, toties quoties 
nobis utile et expediens videbitur, ac de anno in annum nostrum ad placitum ammovibilem, 
singulis annis futuris et in perpetuum constituere possemus nominare et deputare debemus. 
Salvo et per prefatum dnum Jordanum fundatorem conditionato, quod ad officium Missae 
cotidianae prenarratae non nominabimus, deputabimus aut constituemus aliquem sex ebdo-
madariorum aut nostrorum annalium vicariorum; sed in casu quo septem vicarii seu ebdo-
madarii annales in numero a capitulo nostro fuerint nominati, constituti, conducti et deputati, 
in illo eventu placuit dno Jordano fundatori prenominato, quod unus illorum septem vicario
rum autipsi septem vicarii seu ebdomadarii annales prelibati, interse ac ordinarie hujusmodi 
Missam cotidianam loco et tempore predesignatis fideiiter in qualibet earumdem pro ipsius 
fundatoris suorumque parentum et benefactorum animarum salute, Deum omnipotentem 
deprecando, dicere et celebrare fructusque, redditus et bona exinde provenientes percipere 
ac levare et inter se equaliter dividere juxta capituli nostri praetacti dictamen et dispositio-
nem possent et valebunt, potestque ac valet. Verum si sacerdos ad Missas praetactas, ut 
prefertur, celebrandas nominandus seu deputandus uUo umquam tempore futuro negligens 
aut defectuosus esset in celebrando Missam cotidianam praedictam loco et tempore prede-
claratis, ita quod ejus ob culpam defectum sive negligentiam ipsa Missa in die ilia celebrari 
omitteretur, eo casu voluit et desideravit sepedictus dnus Jordanus fundator, quod 
magistri fabricae praetactae ecclesiae Oorschotensis ad opus ejusdem totiens quotiens talis 
negligentia committi forsitan contingeret, pro ilia vendicent et exigant a predicto presbytero 
celebrare debenti, unum grossum veterem communis pagamenti loci. 

Praeterea pro Missa cotidiana prenarrata loco et tempore modoque et forma predeclaratis 
celebranda illiusque oneribus sufFerendis et sustinendis, sepedictus dnus Jordanus fundator 
dedit ac donatione irrevocabili nomine dotis assignavit ad contrapignora sufficientia et, ut 
asseruit, satisvalentia, quatuordecim modios et duo vasa siliginis hereditarios pactus et men-
surae villae seu libertatis de Oorschot, prout hoc latius in Uteris scabinalibus opidi de Busco-
ducis et praetactae villae seu libertatis de Oorschot desuper mentionem facientibus, ac in 
et ad manus capituli nostri praetacti traditis et ad flnem per expressum depositis receptisque, 
habitis et etiam per Nos, Decanum et capitulum praenominatos, assecutis vidimus contineri; 
quae literae scabinales praetactae* unacum aliis quibusdam mentionem facieba(n)t et con-
tineba(n)t de septem modus siliginis hereditariis premissis consimilibus, quos quidam Henri-
cus van der Heijen tanquam mamburnus Catharinae, flliae quondam Gerlaci de Merode, suae 
uxoris legitimae fundatori predicto supportaverat et resignaverat, sicuti hoc ex eisdem 
Uteris scabinalibus de Oorschot desuper confectis latius videbatur. Aliae vero Uterae 
scabinales continebant et mentionem faciebant de tribus modus siliginis hereditarus premissis 

* Er staat: quarum literarum scabinaUum praetactarum 
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etiam similibus ex quarta parte hereditatum, dictarum die Haperdonck in confinio deErtbrugge 
parochiae de Oorschot situatarum, singulis annis solvendis, quos quidam Wilhelmus de 
Aerle, filius naturalis quondam Theodorici de Aerle, prelibato fundatori pro prius resignaverat, 
vendiderat seu etiam transportaverat, prout hoc ex ipsis Uteris scabinalibus de Buscoducis de-
super confectis latius patet. Tertiae vero literae tractabant et mentionem faciebant de duobus 
modiis siliginis hereditariis quales preferuntur, quos quidam Henricus filius quondam Wilhelmi 
dicti Hendricx vendidit magistro Amoldo de Weijlhusen, secretario oppidi de Buscoducis pre-
tacti, ad opus fundatoris prenominati, sicuti hoc ex pretactis Uteris scabinalibus de Buscoducis 
desuper confectis clarius videbatur. Quartae autem literae scabinales mentionem fecerunt de 
quatuordecimlopinis siliginis hereditariis mensurae et pactus predictorum, quos quidam Hen
ricus filius quondam Theodorici Stockelman ex certis hereditatibus in confinio de Aerle parochiae 
de Oorschot predictae situatis singulis annis solvendis Henrico Alio Jacob! de Esch ad opus fun
datoris prelibati vendidit seu transportavit, quemadmodum hoc etiam ex dictis scabinalibus Ute
ris de Oorschot desuper confectis satis luculenter videbatur. Quintae vero literae scabinales et 
postremae continebant et mentionem faciebant adhuc de uno modio siliginis hereditario 
mensurae de Oorschot nominatae, quem ipse fundator a quibusdam Amoldo, filio Egidii Petri 
Arnold! Danielis, Elsna et Elisabeth, prolibus prefat! Egidii, acquisierat, sicuti ex eisdem Uteris 
scabinalibus de Oorschot desuper hoc confectis clare patet ac vidimus in eisdem contineri. 
Simul ascendentes ac in universo facientes quatuordecim modios et duo vasa siliginis here-
ditarios, prout prescriptum et predeclaratum est. 

Deinde dixit, exposuit et in veritate asseruit dnus Jordanus fundator antedictus, se pridem 
coram notario et testibus fide dignis suum condidisse et fecisse testamentum ejusque extremam 
ordinasse voluntatem, in quo seu qua inter caetera ordinavit, quod dnus et mag. Jordanus, 
filius ipsius fundatoris nominatus, ipso fundatore defuncto, emere debeat et tenebitur ad et 
supra contrapignora sufficientia octo libras hereditarias pagimamenti loei, quibus uti frui et 
gaudere deberet Arnoldus, etiam filius dicti fundatoris, quoad vixerit. Et postquam ipse 
Arnoldus viam universae camis ingressus fuerit, pretactae octo librae hereditariae cedere 
et devolvi debeant hereditarie et perpetuo ad servitium seu officium Missae cotidianae pres-
criptae, ac illi in recompensum onerum sustinendorum ipsius fundator prenominatus voluit 
et desideravit applicari, aut ipse mag. Jordanus predictus dabit tradet et in promptis pecuniis 
deliberabit in et ad manus capituli nostri pretacti quadraginta octo petros communes, quo-
libet tal! ad decem et octo stuferos computato, quibus mediantibus itidem capitulum nostrum 
emere debeat ad et supra contrapignora sufficientia pretactas octo libras hereditarias ad 
ipsius officii seu servitii Missae cotidianae prescriptae commodum et utilitatem. Salvo et 
prenominato Arnoldo, fundatoris filio, in illis suo usufructu, ut prefertur, reservato. 

Similter idem dnus Jordanus fundator predictus suis sub oneribus et expensis fier! fecit 
et procuravit quaedam ornamenta ad officium Missae necessaria et oportuna, videlicet 
casulam, album, stolam, et alia, quibus Missam cotidianam per ipsum, ut premitittur, fun-
datam celebraturus uti debeat, quae quidem ornamenta etiam in et ad manus capituli nostri 
pretacti in finem per expressum deponi fecit et deliberari procuravit. Etiamque dnus Jordanus 
fundator predictus legavit et reliquit in eodem suo, ut asseruit, predeclarato testamento 
fabricae ecclesiae beat! Petri in Oorschot prefatae totum annum gratiae prebendae sui 
canonicatus in Oirschot de et pro eo quod magistri fabricae predictae, quicumque pro tempore 
fuerint, singuHs futuris temporibus et in perpetuum ornamentis, de quibus prefertur, ruptis 
et detritis, de aliis decentibus ornamentis, necnon libro, calice, vino, pane, luminaribus, 
mappis et aliis circa officium Missae cotidianae predeclaratum et per ipsum dnum Jordanum 
fundatorem, ut prescribitur, fundatum et dotatum necessariis et requisitis providere et illa 
deliberare debeant et sine contradictione tenebuntur. 

Postremo dnus Jordanus fundator sepedictus asseruit, dixit et etiam affirmavit, equaliter 
in testamento suo, ut prefertur, condito ultra ea, ad quae ex statutis capituli ecclesiae nostrae 
de Oorschot pretactae pro anniversario suo legare seu relinquere tenetur, legavit et reliquit 
adhuc pro uno suo anniversario in septimana die obitus seu sequent! celebrando unum 
modium siliginis hereditarium, videlicet capitulo nostro in Oorschot unam ac capel-
lanis et vicariis VigUüs interessentibus et die sequent! Missam celebrantibus aUam 
medietatem equaliter inter se dividendas, salvo etiam et conditionato quod sacerdos Missam 
cotidianum, de qua supra fit mentio, celebraturus participabit et distributionem habebit et 
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assequetur ut caeteri cappelani in singulis anniversariis, in quibus caeteri cappellani parti
cipant et suas distributiones habeant. Et in casu quo ipsi cappellani hoc facere renuerint et 
sibi distributionem pretactam dare negaverint, in illo eventu dimidius modius siliginis here-
ditarius predictis cappellanis, ut premittitur, legatus cedere et devolvi debeat ad sacerdotem 
Missam cotidianam, de qua prefertur, celebrantem et dicentem. 

Quae premissa omnia et singula dnus Jordanus canonicus et fundator predictus supplicavit 
per Nos, Decanum et Capitulum antedictos, nostra auctoritate laudari, confirmari et appro-
bari illisque nostros consensum pariter et assensum impertiri. 

Nos autem, Decanus et capitulum supradicti, devotam intentionem prelibati dni Jordani, 
canonici et confratris nostri, considerantes cultumque divinum in ecclesia nostra predicta 
augeri cupientes ac ipsius dni Jordani fundatoris voto pio annuentes, omnia et singula pre
missa, quemadmodum superius narrata sunt et descripta, nostra auctoritate pro nobis et 
successoribus nostris laudamus, approbamus ac in Dei nomine confirmamus eisque nostros 
consensum pariter et assensum adhibemus illaque omnia et singula perpetuis temporibus 
observari volumus per presentes. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium 
premissorum ad petitionem sepenominati dni Jordani fundatoris has presentes literas sive 
hoc presens publicum instrumentum exinde fieri et per Martinum Vlemincx, notarium 
infrascriptum, subscribi et signari jussimus et mandavimus sigillique dicti capituli nostri 
ad causas fecimus appensione communiri. 

Acta fuerunt haec in loco capitulari ecclesiae nostrae pretactae sub anno a Nativitate 
Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto, indictione secunda, die vero 
jovis vicesima mensis Maii hora undecima ante meridiem, Ponificatus Sanctissimi in Christo 
patris et domini nostri Dni Xisti, divina Providentia Papae quarti, anno suo decimotertio, 
presentibus ibidem honorabili ac discretis dno Henrico de Esch presbytero et Theodorico 
de Gemert, familiari dni Johannis de Merode militis, dictae Leodiensis diocesis, testibus 
vocatis pariter et rogatis. 

Inferius scriptum erat: Et ego Martinus Vlemincx de Oorschot clericus Leodiensis dio
cesis, publicus sacra imperiali auctoritate atque venerabilis Curiae Leodiensis notarius jura-
tus, quia fundationi, dotation!, literarum scabinalium ac ornamentorum pretactarum deli-
berationi et reception!, exposition!, confirmation! et approbation! ceterisque premissis om
nibus et singulis, dum sic ut prescribitur coram antedictis dominis meis, Decano et capitulo 
ecclesiae S. Petri Oorschotensis predictae et per ipsos fierent et agerentur, unacum preno-
minatis testibus presens interfu! eaque sic fier! vidi, scivi, et audivi, idcirco presentes literas 
sive presens publicum instrumentum, manu mea propria scriptas seu scriptum, de mandato 
dictorum meorum dominorum Decani et capituli exinde confeci et in hanc formam pu-
blicam redegi signoque nomine et cognomine meis solitis et consuetis unacum sigilli ejusdem 
capituli ad causas appensione subscripsi et signavi, rogatus et requisitus in fidem et testi
monium omnium et singulorum premissorum. 

Subsignatum Martinus Vlemincx cum quodam manuali signo et sigillatum sigillo majori 
dictorum dominorum Decani et capituli pretactorum dependente in duplici cauda. 

Concordat haec copia cum suis originalibus debite sigillatis et in pergameno des-
criptis Uteris. Quod attestor Lambertus van Boxtell, notarius apostolicus et per Cu
riam Brabantiae admissus, Oirschoti residens hac 22 juli anno 1623. In confirmatione 

L. V Boxtell, not. 

7. BENEFICIE VAN ST.-SEBASTIAAN * 

1486 Jan. 3. Dit beneficie, gefundeerd door Jacobus Dormalen, wordt door het kapittel 
goedgekeurd. D 139f° 20- 22r 

Fundacionis copia altaris B. Sebastiani 
Universis et singulis presentes literas visuris seu audituris Decanus et Capitulum collegiate 
et parochialis ecclesie B. Petri Oirschotensis Leod. dioc. salutem in Domino sempiternam 

* Zie blz. 184. 
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et infrascriptorum agnoscere veritatem. Universitati vestre notum facimus dilecti nostri 
Jacobi Dormalen, venerabilis Curie Leod. notarii, incole et parochiani Oirschotensis, rece-
pisse supplicacionem in effectu continentem, qualiter ipse Jacobus, zelo devocionis accensus, 
de suisque extremis providenter cogitans ac terrena in celestia et transitoria in eterna felici 
commercie cupiens commutare, eciamque quondam Jacobi, predict! Jacobi filii dum viveret 
legitimi, pium desiderium et rogatum ejusdem integraliter adimplere volens, cum idem Ja
cobus quondam predecesserit, ex communi suorum bonorum largicione cultum divinum pie 
desiderans augmentari ac eternam vitam propter hoc per Dei manum adipisci ob sue, quondam 
Jacobi fillii sui, suorum parentum, prolium, benefactorum et aliorum christifidelium ani-
marum salutem, ad laudem Omnipotentis Dei et gloriose virginis Marie, sanctorum Jacobi 
apostoli et Sebastiani martyris, quorum suffragiis et intercessionibus se commendat, altare 
seu capellaniam unam perpetuam in ecclesia nostra B. Petri Oirschotensis predicta fundare, 
erigi et consecrari cupivit pie et proposuit ac quantum in eo fuit et est forma, jure et modo, 
quibus melius et efficacius potuit et debuit, potestque et debet, fundat presencium tenore. 
Hys tarnen modo, forma et condicionibus, videlicet quod ipse Jacobus fundator hac prima 
vice ad predictum altare seu capellaniam et deinde tociens quotiens eodem Jacobo fundatore 
in humanis agente ididem altare sive capellania vacante nobis decano et capitulo personam 
ydoneam per nos admittendam presentare posset et valebit ac jus presentandi ad illud quoad 
vixerit sibi reservaremus, quam ulterius mediante juribus, juramento, ceremoniis et solemp-
nitatibus solitis et consuetis admittere, instituere in illiusque corporalem, realem et actualem 
possessionem inducere ac sub nostri capituli protectione recipere teneremur etessemus obligati, 
ipsoque Jacobo fundatore viam universe carnis ingresso jus presentandi ad hujusmodi altare 
sive capellaniam rectorem perpetuis futuris vacacionum temporibus ad nos, decanum et 
capitulum antedictos, spectare deberet et devolveretur indubieque pertineret. Precondicionato 
tamen in hys per antifatum fundatorem quod ad pretactum beneficium semper illius vaca-
tionum temporibus persona proximior de parentela sive linea ejusdem fundatoris, in quantum 
in tali parentela sive linea ydonea reperiatur, sic ut prescribitur presentabitur, admittetur, 
instituetur et inducetur. Quiquidem capellanie pretacte sive altaris rectores, sicut predicitur, 
presentandi, adniittendi, instituendi et inducendi, quicumque pro tempore fuerint, perpetuis 
futuris temporibus tenebuntur personaliter in loco pretacti altaris sive capellanie perpetue, 
videlicet infra libertatem de Oirschot residere, sobrie, caste et continentur vivere ab omni 
libidinis crimine, in quantum humana permittit fragilitas, se abstinere, nullas focarias seu 
mulieres ipsis suspectas in suarum domibus habitacionum tenere, atque tres Missas septi-
manatim, videlicet singulis secunda, quarta et sexta feriis infra octavam et nonam horas juxta 
temporis exigenciam seu celebrantis devocionem in dicto altari celebrare fideliterque pro 
salute ipsius fundatoris, quondam Jacobi predicti, suorumque parentum, prolium et bene
factorum animarum orare. Voluit eciam dictus Jacobus fundator quod si aliquis pretacti 
beneficii rectorum quocumque tempore futuro negligens sive morosus fuerit in celebrando 
dictas tres Missas diebus predesignatis, ita quod ejus ob culpam defectum sive negligenciam 
dicte Misse loco et tempore ac modo et forma predeclaratis celebrari omitterentur, eo 
casu voluit et desideravit sepedictus Jacobus fundator, quod mamburni seu provisores 
fabrice pretacte Oirschotensis ecclesie, necnon mense S. Spiritus dicte libertatis de Oirschot 
ad opus earumdem fabrice et mense S. Spiritus mediatim tociens quociens talis negligencia 
forsan committi contingeret pro ilia vendicent et exigant percipiantque et levent a predicto 
rectore celebrare debenti suisque ex fructibus perdet et irremissibiliter amittet unum grossum 
veterum communis pagamenti loci. Consequenter voluit et vult sepedictus Jacobus fundator, 
quod in casu quo ipsius altaris sive capellanie predicte rectores, quicumque pro tempore 
fuerint, in loco ejusdem beneficii non residerint, nee eidem in divinis laudabiliter deservierint 
modo et forma prescriptis, quod extunc antedicti mamburni sive provisores fabrice et lu-
minarium predictarum* hujusmodi altari deserviri in divinis procurent, secus redditus et 
emolumenta ejusdem percipiendo et levando, ac id quod ultra dictam deservituram super-
venerit, predictis fabrice et mense eciam mediatim, ut prefertur, applicando. Super quo 
ipse fundator dictorum mamburnorum et ipsius negligentis seu eciam non residentis con-
sciencias actu onerat, eciam rectores beneficii sepediti, quicumque pro tempore fuerint, non 

* het luminare ('het gelucht der kercke') = de kerkverUchting (olie, kaarsen), ressorterend 
onder de kerkfabriek. 
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participabunt, nee distribucionem in anniversariis, ante fundacionem et erectionem ejusdem 
beneficii fundatis, factis, ordinatis seu legatis, habebunt seu consequentur. Juramentum autem 
consuetum facient seu prestabunt ac ad Summam Missam dicte ecclesie, dum commode 
poterint, comparebunt. 

Pro quaquidem capellanie perpetue sive altaris pretacti reali et firma fundacione ac dote 
dictus Jacobus fundator ad opus rectoris pro tempore ejusdem dedit ac donacione irrevocabili 
nomine dotis assignavit et assignat per presentes de et ex bonis communibus ipsorum Jacobi 
fundatoris et quondam Jacobi filii sui legitimi novem modios siliginis annui et hereditarii 
redditus, minus tarnen uno vase sive lopino siliginis inferius declaratos et specificatos, illosque 
in hunc finem pium prenarratum sponte, libere ac pure pium desiderium et rogatum sepedicti 
quondam Jacobi sui fllii eciam ad hoc realiter, ut asseruit, adimplere volens, dat et confert 
post ejus obitum percipiendos et levandos, cum in eis solum ejus reservat usufructum. 

Primo enim pro illis novem modiis, uno lopino minus, ut predicitur, perficiendis dicti pro 
tempore rectores percipient et levabunt tres modios siliginis hereditarios, mensure dicte ville 
de Oirschot, ibidem deliberandos sibique fundatori hereditarie debitos, de et ex bonis nunc 
Petri Stoepkens junioris in confinio de Boterwick dicte parochie de Oirschot situatis. Insuper 
octo libras pagamenti loco duorum modiorum siliginis hereditariorum in Roda S. Ode 
predicte diocesis. Item adhuc in Roda S. Ode dimidium modium siliginis hereditarium. Item 
adhuc duos modios siliginis hereditarios mensure de Oirschot de et ex domo cum here-
ditatibus illi adjacentibus, quam fundator de present! inhabitat in Oirschot in confinio de 
cimiterio sitis. Item adhuc dimidium modium siliginis hereditarium, quem sepedictus fun
dator hereditarie solvendum habet de et ex bonis quondam Henrici Didden, nunc Arnoldi 
Stoelmekers. Item modium siliginis hereditarii redditus de et ex bonis Henrici vander Gheelst, 
in Best parochie de Oirschot situatis. Et adhuc quinque lopinos siliginis hereditarii pactus 
de et ex bonis quondam Henrici Schaefbroecke, prout in literis scabinalibus et in instru-
mentis publicis desuper confectis sive adhuc conficiendis ipse fundator lacius asseruit con-
tineri. Preterea ipse Jacobus fundator ad finem, ut premissa conveniencius et sine dampno, 
prejudicio et expensis fabrice et luminaris pretacte nostre ecclesie fiant, dat sponte et confert 
ac assignat eidem fabrice ac luminari ecclesie noslrc antcdictc, eciam post ipsius fundatoris 
obitum, pro vino, oblatis candelis sive luminaribus, libro, calice, ornamentis ceterisque 
necessariis deliberandis et utendis temporibus celebracionum dictarum Missarum in altari 
sepenarrato duas libras pagamenti hereditarii census sive redditus singulis annis hereditarie 
de et ex prato uno dicti fundatoris, vulgariter dicto dat proestbroeck * percipiendas et le-
vandas. Unde eciam dictus fundator prelibatis mamburnis pretacte fabrice sive luminaris 
litteras scabinales sive alia instrumenta sufiïciencia se dixit deliberaturum. Ulterius voluit 
et desideravit ac vult et desiderat dictus Jacobus fundator, quod presentes et alie littere super 
ipsam fundacionem atque scabinales et alie desuper conficiende in archivis, custodiis ac 
cumpa seu clausura pretacti nostri capituli de Oirschot post ipsius fundatoris obitum ine-
ternum permaneant ac firma sub custodia reserventur, salvo quod si dicti rectores pro tem
pore existentes pro jure fundacionis ac defectu solutionis reddituum pretacte capellanie aut 
alias illis necessario indigeant, quod in illum eventum, prestita sufficienti caucione, illas in 
toto vel in parte, quatenus indigerint, integre infra terminum competentem reportandi et 
deliberandi nobis decano et capitulo, ad locum prenarratum recludendas, eisdem uti poterint 
et valebunt tociens quociens id oportunum fuerit. Nobis decano et capitulo prelibatis eaprop-
ter humiliter supplicans sepedictus Jacobus fundator, quatenus pretactam suam supplica-
cionem piam intencionem ac omnia et singula premissa sicuti prenarrantur ad Dei laudem et 
honorem ac christifidelium animarum salutem admittere, laudare, approbare et confirmare 
ac ad optatum finem et effectum deducere vellemus et dignaremur. 

Nos igitur, Decanus et Capitulum antedicti, attendentes supplicacionem hujusmodi fore 
justam ac racioni consonam et quod justa petentibus non est denegandus assensus, cultum 
divinum in ecclesia nostra predicta augeri cupientes, hujusmodi supplicacionem altaris sive 
capellanie fundacionem, dotacionem et erectionem in se continentem, necnon premissa 
omnia et singula ad predict! Jacobi fundatoris instanciam et sollicitacionem benigniter duxi-
mus admittenda, pro nobisque et successoribus nostris admittimus per presentes ac in Dei 
nomine laudamus, approbamus et confirmamus, ipsisque nostros consensum pariter et 

* het woord herinnert aan de proostdij, die oudtijds in het kapittel bestaan had. 
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assensum impertimus et adhibemus. In quorum omnium fidem et testimonium premissorum 
presentes litteras fieri nostrique sigilli assueti jussimus appensione communiri. Sub anno a 
Nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo sexto, mensis Januarii die tercia *. 

Collacionata et auscxiltata est hec precedens copia per me, Johannem Buetzelar, not. 
publ., et concordat cum suo vero originali de verbo ad verbum teste manu propria. 

8. BENEFICIEN VAN ST.-ELIGIUS, CRISPINUS EN CRISPINIANUS** 

1486 maart 14. Nicolaus die Mesmeker als executeur van het testament van zijn broeder 
Philippus verklaart, dat deze een beneficie ter ere van St.-Eligius verordend heeft. 
Deken en kapittel aanvaarden het onder voorwaarde. 

Twee copieën: copieA (welke wij hier volgen) in D 139 f ° 18, 19r, copie Bin A B H, doss. 
Oirschot. 

Fundacio altaris Sanctorum Eligii, Crispini et Crispiniani. 

In nomine Sanctae et individuae Trinitatis Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Universis 
et singulis christifidelibus presentes literas nostras lecturis seu audituris, Nos Decanus et 
capitulum ecclesiae collegiatae S. Petri Oirschotensis, Leodlensis diocesis, salutem in Domino 
cum veritatis agnicione infrascriptorum. 

Libenter ad illa et merito nostrum adhibemus assensum, quae ad Divinae Majestatis 
cedunt honorem et ex quibus nedum cultus divinus augetur, sed etiam saluti fidelium provide-
tur animarum. 

Noveritis igitur quod providus et discretus vir Nicolaus dictus die Mesmeker in libertate 
de Oirschot commorans, tamquam executor seu manufidelis testamenti seu ultimae volun
tatis, ut asseruit, quondam Philippi, fratris sui legitimi dum viveret, coram nobis in loco 
capitulari dictae ecclesiae nostraecomparenssiveconstitutus,exponerecuravit qualiter prae-
fatus quondam Philippus frater suus, adhuc vivens et suis in extremis agens suumque testa-
nicntum seu ultimam voluntatem ordinans terrenaque in celestia et temporalia in aeterna 
felici commercio cupiens commutare, ob sue suorumque parentum et benefactorum ani
marum salutem altare suum in honorem Omnipotentis Dei ac sub vocabulo S. Eligii episcopi 
et confessoris fundare ac de sex modiis siliginis haereditariae pactionis ex bonis suis per eum 
relinquendis dotare ac in titulum perpetui ecclesiastic! beneficii erigi et conservari optaverat 
et pie desideraverat, illiusque onus sibi, Nicolao exponenti, sui ut prefertur testamenti exe
cutor!, commiserat talibus videlicet modo, forma et condicione: Quod pretacti altaris sive 
beneficii rector, quicumque pro tempore fuerit, capellanus in pretacta nostra ecclesia censere-
tur ac sub illius libertatibus, exempcionibus et subterfugiis comprehenderetur, ad illudque 
dns Hcnricus de Esch, actu sacerdos, ejus consanguineus, pro primo rectore, ad ipsius 
Nycolai executoris ut prefertur praesentacionem, per nos, Decanum et capitulum antedictos, 
admitteretur et canonice juxta consuetudinem dictae ecclesie nostre institueretur; eodemque 
duo Henrico presentato, admisso et ut prescribitur instituto ad pretactum altare, teneretur 
et astrictus esset, prout eciam quicumque futuri rectores et prenarrati beneficii possessores 
tenebuntur et astricti erunt imperpetuum, in dicto altari singulis ebdomadis tres Missas 
celebrare ac fideliter pro ipso fundatore sueque ac suorum parentum ac benefactorum ani
marum salute orare, precondicionato etiam in premissis, quod dno Henrico defuncto adhuc 
unica possit ipse Nycolaus nomine executorio predicto et sibi liceat uti pretacti altaris presen-
tacione. Etiamque prout juris ordo requirit et exigit et racio dictat, quod fabrica dicte ecclesie 
nostre in premissis et aliis similibus indemnis debeat conservari, hinc est quod prelibatus 
Nycolaus executorio nomine pretacto pro lumine, pane, vino, calice, libro aliisque ornamen-
tis circa officium Misse necessariis et requisitis per dictamque fabricam perpetuum minis-
trandum et rectori altaris predicti deliberandum, testificatus est coram nobis sufficienter 

* Register D 139 behelst enkele acten, welke duidelijk aantonen, dat het kapittel in de tweede 
helft der 15de en eerste helft der I6de eeuw de nieuwjaarstijl volgde. 
**Zieblz. 184, 185. 
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idem executor et cum eo quondam Rutgerus* Belarts, pretacte fabrice dum viveret guber-
nator et mamburnus legitimus, se nomine executorio, quo supra, in recompensam onerum 
pretactorum circa officium Misse necessariorum, per dictamque fabricam perpetuo deli-
berandorum, unum modium siliginis hereditarium eidem fabrice assignasse seu ypotiiecasse 
ac in promptis pecuniis ad opus ejus deliberasse. Supplicans igitur supradictus Nycolaus 
executor predict! sui fratris testamentariam ordinacionem, piam intencionem ac pretacti 
altaris fundacionem et dotacionem modo, forma et condicione preëxpressis per nos, Decanum 
et capitulum antedictos, benigniter admitti per litterasque nostras, more solito sigillatas, 
nostra auctoritate laudari, confirmari et approbari illisque nostrum consensum pariter et 
assensum impertiri, - Nos autem, Decanus et capitulum supradicti, devotam intencionem 
prelibati fundatoris considerantes cultumque divinum in ecclesia nostra predicta augeri 
cupientes, jura tamen antiquorum capellanorum ecclesie nostre prefate in omnibus illesa 
conservare desiderantes, eciamque altare predictum juxta reddituum pretactorum exigenciam 
nimium fore oneratum scientes, idcirco onera dicti altaris juxta reddituum quantitatem mode-
rare volentes, nobis, Decano et capitulo, racionabile videtur pretacti altaris possessorem 
racione dotis sex modiorum siliginis hereditariorum predictorum non amplius quam ad 
duas Missas in ebdomada obligari, neque eciam eundem altaris pretacti possessorem sive 
rectorem in anniversariis prius et usque presentem diem in ecclesia nostra predicta fundatis, 
nisi de consensu aliorum prius fundatorum capellanorum, nuUatenus posse participare seu 
aliquam cum eis assequi distribucionem. Et sic praemissis salvis omnia et singula, quemad-
modum superius narrata sunt et descripta nostra auctoritate pro nobis et nostris successoribus 
laudamus, approbamus ac in Dei nomine confirmamus eisque nostrum consensum pariter 
et assensum adhibemus illaque omnia et singula perpetuis temporibus observari volumus 
per presentes, in quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum has 
presentes litteras nostras exinde fieri, sigillique capituli nostri ad causas fecimus appensione 
communiri sub anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo sexto, 
mensis Martii die quartadecima. 

Acte van Juli 1487: 

Deinde comparuit coram nobis in loco capitulari ecclesie nostre praenarrate D. Henricus 
de Esch, ad altare supranominatum presentatus, ut prefertur, admissus et institutus, seriose 
attenteque exponens ididem suum altare, noviter fundatum, erectum et consecratum, adhuc 
prout scitur redditibus exiguis fore dotatum sibique dno Henrico, qui parum in temporalibus 
possidet bonis, alibi in beneficiis non esse provisum, adeo quod inde decenter vivere possit, 
ac duos modios siliginis hereditarios, per quondam Henricum de Beerze alias greelmeker, 
in Oirschot dum vixit commorantem, in subsidium, dotacionem seu fundacionem alicujus 
novi beneficii, pro tunc in ecclesia nostra pretacta sub vocabulo S. S. Crispini et Crispiniani 
martyrum fundandi**, nostram tamen ad disposicionem relictos fore et testamentaliter relic-
tos. Quare per eundem dnum Henricum fuit nobis humiliter supplicatum, quatenus redditus 
altaris sui predict! exiguos, ut prefertur, adhuc existentes, modicum augmentando hujusmodi 
duos modios siliginis hereditarios, sicuti prefertur, in pium finem relictos et legatos prenarrato 
suo altari seu beneficio, (quod) quidem ilia sub spe ad honorem omnipotentis Dei, Eligii 
episcopi et confessoris ac precipue Crispini et Crispiniani martyrum consecrari procuravit, 
sub competent! Missarum onere adjungere, applicare ac incorporare benigniter vellemus ac 
dignaremur. Nos igitur, Decanus et capitulum antedictum, super premissis nobis expositis 
sufficient! recepta informacione sive documento prehabito, illaque prout prescribuntur ita 
in veritate esse comperimus, idcirco ejusdem dn! Henrici supplicationibus inclinati, pre-
dictos duos modios siliginis hereditarios, quemadmodum prenarratur relictos sive legatos 
prenarrato altari sive beneficio noviter fundato, erecto et ilia sub spe ad honorem Dei ac 
sub vocabulo S. S. Crispini et Crispiniani martyrum consecrate, quantum ad nos spectat 
nobisque incumbit, sub onere tamen duarum Missarum perpetuis futuris temporibus singulis 
ribus ebdomadis per rectorem dicti altaris quicunque pro tempore fuerit celebrandarum, 
adjungimus, applicamus, annectimus ac tenore presentium incorporamus. In cujus rei 
testimonium sigilli*** capituli nostri ad causas presentibus fecimus appensione, prout eciam 

* Copie B heeft „quidam Henricus". ** Copie Bfundati. *** Er staat sigillum 
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supra narratur, communiri sub anno, quoad immediate prescripta, a Nativitate Domini 
millesimo quadringentesimo octuagesimo septime mensis juUi die . . . * 

X 

DE KAPnTELSTATtTTEN EN VOORGESCHREVEN EDEN 

1. DE STATUTEN VAN 12 NOV. 1 2 9 3 * * 

Van deze oudste geschreven statuten en de annexe goedkeuringsbrieven van bisschop 
en kerkpatroons, voorkomend in het registertje, vermeld op blz. 192, berust in A B H, 
doss. Oirschot, ook het afschrift ener notarieel gewaarmerkte copie. Dit afschrift 
zullen wij in onderstaande publicatie volgen, omdat zijn tekst ons over het algemeen 
nauwkeuriger toeschijnt dan die van het registertje. Wat wij tussen vierkante haakjes 
zullen plaatsen, onbreekt in bedoeld afschrift en is ontleend aan dat registertje. 

Universis presentes litteras inspecturis Decanus et Capitulum Ecclesiae Beati Petri in Oir
schot Leodiensis diocesis salutem in Domino sempiternam. 

Quoniam beneficia ecclesiastica propter divinum officium secundum canonicas sanctiones 
sunt instituta - nam qui altari serviunt de altari vivere debent - Nes considerantes quod in 
ecclesia nostra illis, qui horis canonicis ibidem decantandis interesse consueverunt, nuUae 
quotidianae distributiones conferebantur, quodque propter hoc aliqui canonici, prout saluti 
animarum suarum et divine cultui expediebat, ipsis horis canonicis rarius interfuerunt, de 
communi nostre consensu et veluntate ac deliberatione super hec cum peritis prehabita 
diligenti, ad augmentandum divinum cultum in ecclesia nestra statuimus et erdinamus, qued 
cuilibet canonico, venienti ad Malutinas ante primam lectionem et moranti ibidem usque 
que cantabitur Benedictus, duo denarii Levaniensium parvorum [(in moneta) Coloniensi 
facit XII myten et 2 partes unius mytken] et ad Missas infra Epistolam venienti et meranti 
usque ad Postcommunienem unus denarius et ad Vesperas ante hymnum decantandum 
venienti et moranti usque ad Nunc dimittis in Completorio unus denarius ejusdem monetae 
ulterius distribuentur. Et ad premissa omnia facienda, perpetue et selvenda, statuimus et 
erdinamus quod omnes census, qui debentur nobis, tam speciales quam communes, in qui-
buscumque locis, tam in presenti quam impesterum debebuntur et minutae decimae, quascum-
que habemus et habituri sumus in quibuscumque locis, cenvertantur ad distributienes pre-
dictas faciendas, ques quidem census et decimas ex nunc ad hoc deputamus. 

Item statuimus et erdinamus, quod foranei canonici habeant vicaries instituendos per nes, 
decanum et capitulum predictos, qui vicarii de prebendis fernaneorum habeant ecto modios, 
partim siliginis partim erdei, et residuum cedet feraneis canonicis, sine aliquibus distribu-
tionibus quotidianis, nisi interfuerint horis predictis. 

Item statuimus quod canonici ecclesiae nestrae emancipati, euntes ad studium generale, 
habeant duas partes tantum annonae prebendae suae et tertia pars ad utilitatem ecclesiae 
nestrae convertatur, nisi nes, decanus et capitulum, ipsi studenti gratiam [facere] veluerimus 
plenierem vel uberiorem discretionem et statum ipsius studentis inspectum [habere]; et hoc 
non competit eis, nisi temporibus [oportunis et hoc quamdiu] in studio residebunt. 

Item statuimus quod pueri-canenici dictae ecclesiae non emancipati, frequentantes scholas 
ecclesiae nestrae, habeant medietatem annonae prebandae suae dumtaxat, et si frequentare 
voluerint alias scholas extra villam de Oirschott tanquam foranei habeantur. 

Item statuimus quod si novem canonici per se vel per vicarios deservierint in ecclesia nestra, 
si ex tune aliqui canonici fuerint foranei et absentes, annena prebendae eerum, quae non 
competit ipsis, una cum medietate residua annonae prebendae puererum non emancipatorum 
ad quetidianas distributiones convertetur. 

Item statuimus quod canonici residentes pessint per quadraginta dies dumtaxat infra an-

* Niet ingevuld. ** Zie blz. 192. 
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num abesse pro negotiis expediendis, diebus quibus ab ipsa ecclesia et villa de Oirschot 
recesserint et ad easdem redierint, in dictis quadraginta diebus minime computandis. Et si 
quis abfuerit ultra dictum terminum vel in aliis beneficiis deservierit, pro foraneo habeatur. 

Item statuimus quod quilibet [canonicus ecclesiae nostrae decedens, in primo anno post 
ejus] decessum habeat annum graciae et fructus illius anni cedant pro debitis suis exsolvendis 
seu prout ipsos in suo testamento ordinaverit distribuendis; fructus vero secundi anni cedant 
ecclesiae nostrae pro negotiis suis expediendis. Canonicus vero cui conferetur prebenda dece-
dentis, post dictos duos annos perveniet primo ad fructus prebendae suae [nostro ex statuto 
ut supra] 

[Item canonici defuncti annus graciae in primis Vesperis vigilia Sancti Johannis Baptistae, 
proxime et immediate sui obitus diem sequenti, quemadmodum (annus residentiae) canonici 
ad residentiam pervenire anhelantis* inchoari censebitur]. 

Predictus ordinationes et statuta propter utilitatem ecclesiae nostrae exnunc et imposterum 
bona fide promittimus inviolabiliter observare, supplicantes humiliter Rev° Domino nostro 
G(uillelmo), Dei gratia Leodiensi electo et confirmato, ac Rev. in Christo pa tri Dno Metensi 
episcopo, in spiritualibus temporalibus vices Dni electi gerenti, ut propter Deum et utilitatem 
dictae ecclesiae nostrae predictas ordinationes et statuta nostrae ecclesiae authoritate or-
dinaria velint approbare et confirmare et suum consensum eisdem impertiri. In quorum 
omnium testimonium et munimen presentibus Uteris sigillum nostrae ecclesiae est appensum 
anno Dni millesimo CC° nonagesimo tertio in crastino Beati Martini hyemali** 

1293 Nov. 17 Bovenstaande statuten worden bevestigd door Burchardus, bisschop 
van Metz, als plaatsvervanger van Willem Berthoud, elect van Luik. 

Burchardus Dei gratia Metensis episcopus, vices gerens Rev. fratris nostri Dni G(uillelmi), 
Dei gratia Leodiensis electi et conflrmati, viris discretis Decano et capitulo Beati Petri in 
Oirschot salutem in Domino sempiternam. 

Cum ad augmentationem cultus divini quasdam ordinationes et statuta rationabiles fe-
ceritis, prout in litteris presentibus annexis vidimus contineri, Nos authoritate ordinaria 
dicti fratris nostri nobis commissa, dictas ordinationes et statuta approbamus et confirmamus 
et eas sub poena suspensionis, excommunicationis precipimus flrmiter observari. In cujus 
rei testimonium presentibus litteris nostrum sigillum est appensum. Datum anno Domini 
M C C nonagesimo tertio, feria tertia*** post festum Beati Martini hiemalis. 

1298 April 17. Bevestiging door Jan 11, hertog van Brabant, en Daniël, ridder van 
Oirschot, patroons van kerk en kapittel. 

Copia 
Johannes, Dei gratia dux Lotharingie, Brabantie, Limburgie, et Daniel miles de Oirschot, 
patroni vicissitudinarii ecclesie et prebendalium beneficiorum in Oirschot, universis presentes 
literas visuris salutem in Domino sinceram insinuatione presentium. 
Universis et singulis tam presentibus quam futuris notum facimus, quod nos omnes ordina
tiones et statuta rationabiles, quas decanus et capitulum dictae ecclesiae de Oirschott 
concorditer statuerunt ob divini cultus ampliationem a se et suis successoribus in eadem 
ecclesia perpetualiter observandis, quibus presentes literae sunt transfixae, divinae pietatis 
intuitu comprobamus et eisdem nostros consensus benevolos et perpetuos exhibemus, prout 
venerabilis pater, Dns Burchardus Dei gratia Metensis episcopus, tune vices gerens Dni 
G(uillelmi) Dei gratia Leodiensis electi, dictas ordinationes et statuta authoritate diocesana 
confirmavit, volentes et tanquam domini et patroni predictae ecclesiae precipientes, ut 
predictae ordinationes et statuta secundum sui formam et tenorem a predictis decano et capi-

* Er staat anhelanüum **Het registertje heeft: in festo Beati Martini hyemalis. 
*** Registertje/en'a sexta (13 nov.) 
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tulo, tam modernis quam posteris, irrefragabiliter observentur, In quorum testimonium et 
memoriam indelebilem nostra sigilla presentibus Uteris duximus appendenda. Datum anno 
millesimo ducentesimo nonagesimo octavo, feria quinta* post Dominicam, qua cantatur 
Quasi modo. 

Subschptum erat: Concordiam harum trium copiarum cum suis respective originalibus 
in pergameno descriptis et debite sigillatis uteris attestor Lambertus van Boxtell 
tanquam publicus sacra apostolica authoritate notarius et per Curiam Brabantiae 
admissus, Oirschoto residens. 

In confirmatione etc. 
Subsignatum: L. Boxtell. 

2. HET STATUUT VAN 1416** 

1416 nov. 24. De toekomstige dekens zullen zweren, alle statuten, privilegiën en vrij
heden hunner kerk te onderhouden en geen novale tienden onder Oirschot voor zich 
te vorderen. 

In Nomine Domini Amen. Nos Wilhelmus de Kervenem, canonicus prebendatus ecclesie 
S. Petri ville Oerscottensis Leod. dioc. vicedecanus pro tempore, ad infrascripta specialiter 
deputatus, et capitulum ejusdem ecclesie notum facimus universis quod nos, Wilhelmus 
vicedecanus, necnon Wilhelmus de Pietershem, Franco dictus Molle, Ludovicus dictus Bost, 
Gerardus de Heere, Johannes de Pietershem et Goeswinus de Zomeren, canonic! prebendati 
ecclesie S. Petri predicte, in loco capitulari ejusdem ecclesie propter infrascripta ac etiam 
pro electione futuri decani ecclesie supradicte celebranda, per specialem capituli indictionem 
super hiis more solito factam, specialiter vocati et capitulariter rogati atque capitulantes et capi
tulum ecclesie predicte facientes, matura etiam deliberatione tractatuque diligenti super 
hiis per et inter nos in loco predicte pluries prehabitis, ac de et cum consensu et unanimi 
voluntate nostrum omnium pro pace et concordia per et inter nos et futuros ecclesie nostre 
decanos et canonicos annuente Deo perpetuis temporibus habendis, statuimus ordinavimusque 
et decrevimus ac presentium tenore statuimus ordinamusque et decrevimusatque prostatutoor-
dinationeque et decreto habuimus et haberi mandavimus, habemusque et haberi mandamus per 
presentes, necnon etiam singulariter ad Sancta Dei Evangelia solempniter juravimus et presen
tibus juramus, quod quicumque nostrum et aliorum futurorum canonicarum ecclesie nostre 
predicte de cetero eligetur et confirmabitur aut alio quovis modo assignatus erit in decanum 
ecclesie nostre sepedicte, jurare tenebitur et jurabit in suis ad decanatum ejusdem ecclesie recep-
tione et admissione, quod ipse firmiter et inviolabihter atque fideliter tenebit et observabit atque 
teneri et observari pro posse suo faciet et procurabit omnia et singula statuta et decreta ac privile-
gia ecclesie nostre, necnon omnes et singulas libertates et francisias atque observantias et consue-
tudines ejusdem ecclesie hucusque observatas et tam in personis quam in bonis ecclesie nostre 
ac et etiam capituli nostri. Et quod ipse de seu pro novalibus decimis, que in villa et parochia 
ecclesie de Oerscot predictis ac infra easdem hactenus et usque ad presens obvenerunt et futuris 
temporibus obvenient, nichil per se vel alium seu alios publice vel occulte, autore vel indicatore 
via juris seu facti aut etiam ex privilegio a jure vel homine super hoc concesso seu concedendo 
aut alio quocumque modo, quovis etiam quesito colore, petet vel exiget aut levabit nomine 
seu ratione sui decanatus aut cure ecclesie predicte et quod ipse permittet capitulum ecclesie 
nostre sepedicte per se vel alium seu alios decimis predictis uti perpetuo et gaudere ac lilas 
petere exigereque et levare pacifice et sine quacumque contradictione; ac quod ipse ratione 
et occasione dicti sui decanatus contentus erit fructibus et bonis ejusdem decanatus, prout 
antecessores decani ejusdem ecclesie in temporibus prioribus et usque in presens contenti 
fuerunt, nichilque ulterius vel amplius ratione seu occasione sepedicti sui decanatus adversus 
capitulum ecclesie nostre sepedicte vel ejus bona aut singulares personas ejusdem seu alias 
petet, exiget vel levabit et quod capitulum sepedictum ac singulares personas predictas de 
et super premissis, aut eorum aliquibus conjunctim vel divisim, aut illorum occasione non 

* Registertje:/er/a 2^ ** Zie blz. 192. 

249 



impetet vel raolestabit in judicio vel extra quovis colore quesito, omnibus etiam dolo, fraude, 
malitia, cavillationibus et exceptionibus, que dicto decano aut ejus decanatui prodesse ac 
nobis et capitulo ac singularibus personis predictis conjunctim vel divisim obesse possent, 
in premissis ac circa ea penitus seclusis. 

In quorum omnium fidem et testimonium premissorum presentes litteras seu presens 
instrumentum publicum, statuta ordinationesque et decreta hujusmodi in se continentes seu 
continens, per Henricum notarium infrascriptum in hanc formam redegi et publicari manda-
vimus sigillique majoris ecclesie nostre sepedicte fecimus appensione communiri. Acta fuerunt 
hec in loco capitulari supradicto atque modo forma quibus supra sub anno a Nativitate 
Domini millesimo quadringentesimo decimosexto indictione nona secundum stilum curie 
civitatisque diocesis Leodiensis, mensis Novembris die vicesima quarta, hora capitulari 
de mane consueta, Apostolica Sancta Sede vacante, presentibus ibidem honorabilibus et 
discretis viris dominis Leonio de Baest, investito parochialis ecclesie de Vechel dicte diocesis, 
magistro in artibus, bacallario in sacra theologia, necnon Henrico Spilmeker, scolastico 
ecclesie B. Ode Rodensis ejusdem diocesis ac Henrico dicto Lepelmeker et Johanne dicto 
Vosse, presbyteris, capellanis ecclesie nostre sepedicte, testibus fidedignis ad premissa testi-
ficari specialiter vocatis et rogatis. 

Et ego, Henricus Jordani de Oerscot presbyter Leod. dioc., publicus Imperiali aucto-
ritate atque venerabilis Curie Leod. notarius juratus, quia predictis statuto, ordinatione 
decretoque ac juramento omnibusque aliis et singulis premissis, dum sic ut premittitur 
per prefatos dominos agerentur et fierent unacum prenominatis testibus presens interfui 
eaque sic fieri vidi et audivi, ideo hoc presens publicum instrumentum manu mea 
propria conceptum de mandato dictorum dominorum meorum exinde confeci et in 
hancpublicam formam redegi signoque et nomine meis solitis et consuetis unacum 
sigilli majoris prefate ecclesie appensione consignavi hic ipsa mea manu subscribente 
in fidem et testimonium omnium premissorum, rogatus et requisitus. 

In margine notarismerk 

1-166 nr. 8 met nog grootste deel van kapittelzegel. 

3. DE STATUTEN VAN OMSTREEKS 1435* 

Wij zullen de tekst hier en daar wat toelichten met de verordeningen van 26 nov. 1472 
(volgend onder nr. 5), waarmede enkele artikelen grotendeels overeenkomen. 

Sequuntur ordinatlones, necnon antiquissimae pretactae ecclesiae consuetudines, 
citra omnium hominum super terram viventium memoriam hactenus laudabiliter 
observatae, licet non ab Ordinario et Patronis, ut precedentia statuta, confirmatae. 

1° Prima igitur hujus ecclesiae coUegiatae Oirschotensis consuetudo veterrima fuit, duo 
in quolibet anno generalia celebrare capitula pro divini cultus observantia regulanda 
et continuanda, tam etiam pro emendandis circa divinum obsequium defectibus, si qui 
contigerint, quam suppositorum capitulo subditorum corrigendum excessibus. Solitum 
est igitur unum capitulum celebrare hiemale, ultra videlicet Andreae et proxime die, 
nisi dominica dies fuerit, sequente, in quo annales dominorum vicarii resumi ad onus 
ipsis incumbens et deputatum consueverunt (et) de eorum defectibus excessibus corripi; 
deinceps decanus et capitulum de decimis et granis omnibus computatis solebant unicuique 
suae in granis prebendae portionem assignare. Aliud est aestimale, in quo qualicunque re 
evenerit** Summa finita Missaomnes et singuli presentes canonici cameram capitularem 
ingredi soliti sunt. Ibidem canonicorum et capellanorum anno tune proxime futuro, et 
in primis Vesperis vigiliae festi Beati Johannis Babtistae inchoato, si qui ad hoc parati 
fuerint, residentiarum obligationes et intimationes ac privilegiorum pro fructibus perci-
piendis insinuationes, necnon gratiae seu graciarum petitiones postulantes, etsi dominica 

• Zie blz. 193. 
** post Beati Servati festum in quo qualicumque die contigerit (verordeningen van 1472) 
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dies non fuerit, de divine cultu et suis circumstantiis, deque personarum capitulo sub-
jectarum vita et moribus tractandum et coUoquendum, necnon de censibus, minutis 
decimis aliisque peculiaribus reditibus computare solebant. 

2° Item 2^ seu altera pretacta capituli consuetude fuit, quod quicumque canonicus noviter 
ad possessionem admittitur, ut serere videatur antequam metat, suorum predeces-
sorum vestigiis inherendo pro juribus ecclesiae XXII renenses florenos aureos 
seu illorum valorem pro sua receptione persolvet, necnon pastum, hoc est conviviura 
diurnum pro decano, canonicis, capellanis, vicariis et habituatis ac capituli officiariis, 
receptore videlicet, custode et virgifero eodem quo fuerit receptus die, nisi capitulum 
aliter consentiat, honeste preparari facial realiterque persolvat. Sicque receptus canonicus 
si permutando intraverit, in proximo tunc future aestimali capitulo, si residere anno 
future optet, suam residentiam intimare et in primis Vesperis Johannis Baptistae tunc 
immediate sequentis et non prius poterit inchoare; si autem interim [chorum frequentaret] 
solitum plumbum, ex statutis sigillatis eidem indultum, et non amplius percipiet, nee in 
licopio*, agnellis, censibus, minutisve decimis participabit. Si vero per decessum ingressus 
fuerit, ad residentiam nullatenus declinare poterit quam secundum consuetudinem hac-
tenus observatam, nee ad suae prebendae fructum plenariam perceptionem admittetur**; 
quam si facere intendat, illam in generali capitulo aestimali proxime precedente vel per 
se vel per procuratorem ad hoc constitutum, habebit intimare et insinuare*** quo 
pretermisso seu non facto, foraneus censebitur et pro tali anno sequenti reputatur et 
tenetur. Item, capellani autem noviter ingredientes pro juribus ecclesiae solvent secundum 
dictam laudabilem consuetudinem sex florenos postulates et ad eerum residentiam 
intimandam procedere habebunt, sicut de canonicis superius est expressum. Si vero aliqui 
eorum absentes fuerint, nee privilegiati, nee in dicto generali aestimali capitulo gratiam 
petierint, nihil percipient. Si vero privilegiati fuerint, hoc in antedicto capitulo docere 
tenebuntur. 

3° Item custos per se et post matricularem incorporationem a fabrica effectus est annalis 
deservitor. De antiqua prescripti capituli consuetudine in vigilia Nativitatis Beati Johannis 
Babtistae claves suas, Missa Summa finita, in capitulo deferre tenetur illasque ibidem re-
linquere (et) exire habitoque (tractatu) de suis fidelitate, diligentia et idoneitate per de-
canum et capitulum, si mereatur, continuari solet, si demereatur alter sui in loco assumi. 

4" Quoad regimen scholare solet scholasticus, quotiescunque necesse fuerit, rectorem scho-
larem capitulo presentare, quem si idoneus aptusque fuerit, tenetur capitulum admittere; 
ipse quidem sic admissus, postquam fidelitatis (et obedientiae) juraraentum prestiterit, 
correctioni capituH, ut ceteri habituati subjacebit. ***' 

5° Item quoad decanatus fundationem, de juribus rectoriae seu ecclesie parochialis nihil 
decanus preter reditus de decanatus manso provenientes, oblationes et sacramentorum 
obventiones percipiet; capitulum majores, minores et novales decimas (percipit), 
jura atque episcopalia persolvit, cathedraticum videlicet (et) obsonium; (videtur) 
dignitas et preeminentia penes capitulum residere. 

* licoop = hand- of drinkgeld, door een koper te geven bij eigendomsoverdracht. **In de 
verordeningen van 1472 (art 7) leest men: Si vero per decessum ingressus fuit, quousque sui 
fuerint anni revoluti adventumque tempus, quo secundum statutacapaxsitintegramprebendam 
percipere, ad residentiam secundum consuetudinem hactenus observatam nullatenus de
clinare poterit, nee ad earn (prebendam) admittetur. 
*** In de verordeningen van 1472 volgt hierop; Si vero talis canonicus, qui, ut premissum est, 
ad residentiam usque ad suos annos revolutos declinare non potest, interim in decanum eli-
gatur, licet ad suo satisfaciendum juramento in decanatu ipso resideret, quod utique ad instar 
canonicorum noviter advenientium in festo Nativitatis Beati Johannis Baptiste tune proxime 
sequenti et non prius facere posset, nee interim de fructibus decanatus aliquid percipiet, nul
lum tarnen penitus in capitulo habebit ingressum, regimen aut tractatum, nisi vicedecanus 
et capitulum propter quamcumque necessitatem eum duxerint advocandum effectual iterque 
advocaverint. 
**** Er staat ,ut cetera ejus scripta subjacebit,' maar art. 11 der verordeningen van 1472 heeft 
beter; 'prestiterit, cohercioni ac correctioni capituli prout ceteri habituati subjacebit.' Onder 
habituati zijn te verstaan zij, die het kanunnikenhabijt droegen. 
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6° Item cum residentes canonici decimas ad capitulum spectantes onus exponendi (et) 
sufFicientem cautionem a decimatoribus aut apprehensoribus recipiendi habent, non 
autem foranei - quae quidem decimae ante Johannis Baptistae festum regulariter ex-
ponentur - idcirco foranei in ejusdem fasti vigilia advenientes in decimarum pridem licopio 
expositarum minime solent participare. 

7° Item ordinarius quod quicunque canonicus residens pro suis negotiis expediendis ab 
ecclesia et villa de Oirschot recesserit, eadem die qua ab iisdem amoverit suum recessum, 
per se aut per alium diem absentie signatori aut in illius absentia seniori canonico 
residenti legitime intimabit. Item ordinamus quod cum canonicus residens pro suis 
negotiis agendis ab ecclesia et villa de Oirschot recesserit, ambabus illis diebus ac 
turn denique juxta unius statuti tenorem reputabitur absens, quamdiu ad ecclesiam 
et villam prescriptas reversus non fuerit; vel sal tem ad suam quotidianam et solitam 
habitationem, ad quam cum redierit, eadem die diem signatori aut seniori canonico 
residenti legittime intimabit. 

4 . DE STATUTEN VAN 14 MEI 1446 MET LATERE TOEVOEGSELS* 

Ook de nu volgende statuten van daags na St.-Servaas 1446 zijn ontleend aan vermeld 
registertje. Een ingewikkelde volzin, waarvan de tekst hier en daar corrupt is en 
waarin de woorden wat raar zijn dooreengegooid, gaat vooraf ter inleiding. 

Anno a Christi Nativitate MCCCC 46, mensis Maii 14, quae est prima Beati Servatii Epis-
copi festum dies concomitans, hora fere XI ante meridiem, collegiatae ecclesiae Oirschotensis 
decanus (et) ceteri residentes canonici, quod omnium bonorum aucthoris dementia ad 
bonum opus perficiendum commoti, in loco capittulari ad infrascripta facicnda et ordinanda 
capittulariter congregati, metuendissimi Judicis justiciam cuiquc hominum, secundum quoad 
in hac fragili se gesserit vita, post mortem administrandam ante agentes ocuios, revoiventes 
errores necnon ambiguitates quosque ex capituli obnubilatis consuetudinibus, aut justicia 
et aequilate carentes - si saltem qui emergere potuerunt - abigentes afflcientes, precipue ad-
versus eorumdem animarum salutem militantes atque a vero lumine, quod omnem hominem 
in hunc mundum venientem illuminat, abducentes - qui enim in tenebris ambulat. Summa 
attestante Veritate, nescit quo vadat - nam cum potissimum lumen, quo aeternaliter illuminari 
desideramus, profecto clarissima luce veniet a nobis inquirendi, hoc est virtuosis operibus 
jure, justitia equitateque fulgentibus, atque regulandum ad idipsum perveniendi erit; preterea 
ex quo suum intellectum habere liquidum sit, quoniam cunctos capittulares actus sigillatorum 
statutorum tenore seu vigore mensurare nequimus aut justificare idcirco laudabiles pretacti 
capituli consuetudines, rationis luce perspicuas, citra omnium hominum supra terram 
degentium memoriam a nostris predecessoribus inconcusse observatas, in earum robore 
illas manutenere intactas** conabimur, iniquitatis aut obscuritatis quicquam continentes 
reformantes aut dilucidantes. 

Quia olim a nostrorum confratrum quibusdam questio non modica super decimae agnel-
lorum apiumque diversimodo participatione et distributione mota fuerit, saltem a quibus 
canonicis ipsa decima veniet participanda aut percipienda, propterea primo super hac am-
biguitate nostras exordimur instituere declarationes: 

Prima ergo declaratio hec est: Omnis foraneus Oirschotensis ecclesiae canonicus seu 
absens, in vigilia Beati Johannis Babtistae suam agere residentiam inchoans, eandem deinceps, 
secundum prescript! capituli sigillatorum statutorum tenorem atque a canonicorum unoquo-
que juratorum, plenarie continuans, primam agnorum apiumque decimam cum licopio inde 
proventuro post Beati Petri apostoli princeps Cathedre festum - in suae residentiae incoeptae 
anno venturo prima tune exponenda - gaudebit equalemque in his portionem habiturus 
aliorum residentium canonicorum portioni. Si vero in suae inchoatae residentiae anno ante 
pretactum festum Beati Petri talis decima fuerit - quod nunquam aut raro eveniet - exposita, 
nullam in eadem obtinebit portionem. 

• Zie blz. 193. ** Hs. dimentinere interne 
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Secunda nostra declaratio est ista: Quicunque residens canonicorum pretactae ecclesiae 
ante Beati Petri apostoli Cathedrae festum decesserit, illius defuncti canonici heredes aut 
suae extremae voluntatis executores in agnellorum apiumque decima, in licopio de eadem 
obventuro, nullam percipient in his seu obtinebunt portionem; in ceteris quidem emolumentis 
ex mortuorum anniversariis minutisque decimis, videlicet porcorum, uvarum atque ex 
censibus dominorum obventuris, ad canonicos residentes et pro illis distribuendis dumtaxat 
spectantibus, juxta temporis ratam quo canonicus, ante prescriptum Beati Petri festum 
defunftus, omnium in hac vita mortali deservierit, heredes seu illius defuncti executores 
testament! portionem habebunt et assequentur. 

Tertia nostra ordinatio hec est: Quod canonico, in Beati Johannis Nativitatis vigiliae 
festo advenienti ad residentiam eamdemque ut teneatur continuandi prius percipiendi, immo 
de canonico legato ad Missam domini Jordani Brant* veniet atque eidem deserviet in festo 
Nativitatis Beati Johannis Baptistae anno suo residentiae evoluto * * 

Quarta prescriptorum dominorum ordinatio hec est: Quicumque residentium dominorum 
canonicorum post pretacti Beati Petri apostoli Cathedrae festum diem*** obierit, illius 
defuncti canonici heredes aut sui testamenti executores in omnibus minutis agnellorum 
apiumque decimis absque licopio, nisi defunctus canonicus decimarum expositioni inter-
fuerit, et in cunctis emolumentis, ad residentes canonicos eorum residentiam usque Beati 
Johannis festum continuantes pertinentibus, et de quibus saltern capituli receptor prima die 
Beati Servatii episcopi festum sequenti solitus fuerit assidentibus canonicis computum reddere, 
portionem tantam talemque habebunt, quanta ac qualis superstiti canonico res'denti com-
petierit et assignabitur. 

Quinta ordinatio est hec: Cum residentes canonici decimas ad capitulum spectantes onus 
exponendi, tempore debito sufficiënte, cautionemque ab apprehensoribus recipiendam habent 
(?), non autem foranei - que quidem decimae regulariter ante Beati Johannis festum expo-
nuntur - propterea foranei, in ejusdem festi vigilia advenientes, in decimarum licopio minime 
solent participare. 

Sexta ordinatio hec est: Quatenus omnis foraneus canonicus Oirschotensis ecclesiae in 
vigilia Beati Johannis Baptistae ad residentiam pervenire volens seu intendens, prima die 
Beati Servatii episcopi festum comitanti in generali capitulo per seipsum suam prointimabit 
residentiam agendo, aut per procuratorem, legitime coram notario et testibus constitutum, 
prescriptis die et loco residentibus canonicis exhibitum constituentis procurationem sibi 
tributam. 

Septima ordinatio dominorum hec est: Cum canonicus residens pro suis negotiis expediendis 
(ab) ecclesia et villa de Oirschot recesserit, eadem die qua se ab iisdem amoverit, suum recessum 
per se aut alium discretum intimatorem dierum absentiae signatori aut (casu) illius absentiae 
seniori canonico residenti legittime intimabit. 

Octava ordinatio est, quod canonicus residens cum pro suis agendis ab ecclesia et villa de 
Oirschot recesserit, juxta unius jurati tenoremstatuti censeturabsens quamdiu ad ecclesiam con-
junctim et ad villam de Oirschot reversus non fuerit; nihilominus ceteri residentes canonici 
cum illo, ab ecclesia et villa prescriptis amoto, dispensabunt, si ad suam solitam habitationem 
et non ad ecclesiam reversus fuerit, illo tamen presupposito quod eamdem diem reditus ad 
suam quotidianam habitationem, et ilia die in qua revenerit, dierum signatori aut seniori 
canonico residenti significabit. 

Toevoegsel van 1499: 

Nona dominorum ordinatio anno nonagesimo nono in generali capitulo aestimali concepta 
est: Cum e jure ac piorum distinctorum hominum sit intentione, anniversariorum fructus 
emolumentaque advolvi dumtaxat debere et ascribi illorum decantoribus seu deliberationem 
perficientibus et coadjutantibus, ordinamus quod canonicus residens in vigiliis anniversario
rum non comparens perdet unum stufFerum, similiter veniens post 1^^ lectionis vigiliarum 
inceptionem amittet unum stuferum et in Missa post finis decantationem. 

* Zie blz. 181. ** Deze zin schijnt onvolledig, maar is waarschijnlijk zo te verstaan, dat die 
kanunnik pas na één jaar residentie zijn perceptie zou beuren. 
*** Hs. festum Nativitatis diem. 
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Decima ordinatio anno nonagesimo nono, quo supra, concepta est: Quod nullus canoni-
corum ante suae schedulae receptionem, nee extra illius tenorem quidquam a capitulo de-
bitoribus absque omnium residentium canonicorum licentia et scitu sublevare presumat, sub 
pena amissionis unius librae pagamenti, ascendente ad septem stuferos. 

Undecima ordinatio est tempore et anno prescriptis concepta; est: Si ad alicujus personae 
instantiam ac requestam aliquis capituli suppositus debite et pertinenter a virgifero citatus 
fuerit, die sibi assignato per se aut procuratorem non comparens, ex sua incurret contumacia 
poenam solutionis unius librae pagamenti ut supra. 

Duodecima ordinatio est: Quod capitulo indicto per virgiferum facta et similiter citatio 
post soils occasum nullius roboris erit; sole lucente factae indictionis causarum canonibus 
atque citatis, bastionarius superficialatem reserare tenebitur, ut supra materia a partibus 
in capitulari loco exponenda mature valeant deliberare; canonici autem pertinenter citati 
consuetis capitularibus diebus hora observationis capituli solita illic non comparentes, nisi 
legittimam absentandi habuerint caussam, incurrent in omni tali absentatione penam solu
tionis duorum stuferorum. 

Decimatertia ordinatio est: Si aliquis canonicorum ac capellanorum absens per se aut 
suum procuratorem legittime constitutum altero Servatii episcopi die suam futuram inthima-
verit residentiam, illi nulla a capitulo dabitur absentia, si se ultra dies sibi indultos aut ultra 
numerum dierum in statutis expressum absentaverit. 

Quartadecima ordinatio est: Quod nullus sacerdotum in nostra ecclesia collegiata aut in 
aliis ecclesiis, in quibus divinorum officiorum celebrationes ordinatio ad capitulum spectat, 
Missas aut mortuorum anniversaria celebrare praesumat absque capituli scitu et consensu 
obtentis, sub poena obedientiae. 

Toevoegsel van 26 mei 1501: 

Quintadecima dominorum ordinatio est anno millesimo quingentesimo primo mensis 
Mali 26 die, propter* nostrae fabricae maximam utilitatem, necnon animarum presentium 
futurorumque canonicorum salutem prescriptis ordinationibus associata. Est hec: Quod de 
cetero futuris temporibus nullus clericorum, per nostrae ecclesiae patronos decano et capitulo 
propter canonicatus possessionem assequendam preservandorum, illud magnificum seu 
sumptuosum triplum aut ejus membrum pastum, quod nostri predecessores dederunt re-
ceperuntque, tribuere obligabitur, sed illius prandii inutilis vice ob nostrae ecclesiae necessaria 
ornamenta melioranda et augmentanda ad decani aut altcrius canonici ad hoc deputati 
manus** ante admissionem semel duodecim florenos aureos, coervo(r)stersguldens dictos, 
aut in pagamento eorumdem valorem, deliberare tenebitur. Hanc ordinationem statuentes 
consideraverunt divinum et rationabile fore, illicita statuta sacris canonibusque contraria 
in illis consona commutare. 

Decimasexta ordinatio hec est: Quod nullus ex nostris capellanis, beneficiatis aut capituli 
suppositis presumat exire libertatem Oirschotensem, nisi prius a decano aut vicedecano 
petita aut obtenta licentia sub pena juramenti prestiti ac mulcta unius floreni caroli ad summi 
nostri altaris reparationem convertenda, a quocunque contrarium faciente irremissibiliter 
immediate persolvenda toties quoties contigerit. Precipimus ac perpetuo observari mandamus 
necnon pro qualibet Missa, a quocumque beneficiato nobiscum residente omissa, similiter 
ad precedens primum opus statim dabit (ille beneficiatus) tres stuferos in et ad manus nostri 
capituli receptoris. 

Jura receptionis canonicae. 

De drie eerste van de gespecificeerde bedragen staan opgegeven in keurvorstenguldens, 
die volgens een kantnootje een waarde hadden van 28 stuivers. 

Pro canonicis XII coerv. gl. XVI st. 
Pro fabrica XII coerv. gl. XVI st. 

* Hs. post ** Hs. mantusiji) 
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XII coerv. gl. 
IV renens gl. 
I gl. 
I gl. 
I gl. 
I gl. 
II gl. 

XVI St 
X St 
8 St 
VIII St 
VIII St 
VIII St 
XVI St. 

Pro pastu 
Pro peculio 
Pro notario 
Pro custode 
Pro virgifero 
Pro receptore 
Item pro futuris injuriis 

5. DE STATUTEN VAN 26 NOV. 1472* 

Universis et singulis presentes inspecturis Capitulum ecclesiae coUegiatae S. Petri Oirscho-
tensis diocesis Leodiensis, decanatu vacante, salutem in Domino sinceram et infra scriptis 
fidem indubiam adhibere. Cum pacis auctor et largitor nunquam sincerius atque liberius 
quam pacis tempore colatur ac veneretur, ad pacem ipsam et concordiam inter nos nostrosque 
successores ac futuros in perpetuum ecclesiae nostrae decanos fovendam nutriendam, auc-
toreque Deo, semper augendam, ad removendum etiam omnem ambiguitatum et dubietatum 
scrupulum, et ut nemini presentium fratrum atque successorum nostrorum laqueus injiciatur, 
quin in juramento nostro, per nos omnes et nostrorum singulos in primeva nostra ad cano-
nicatuum et prebendarum receptionem admissionemque prestari solito, ultra statuta sigillata 
et jurata de observandis ecclesiae, hoc est capituli, ordinationibus et consuetudinibus, mencio 
specialis et expressa continetur, articulos infra scriptos sub hujusmodi ordinationum ac 
consuetudinum clausula decrevimus, voluimus et de omnium nostrum unanimi consensu 
pro nostra pace mutuaque quiete nostreque ecclesiae utilitate statuimus expresse et indubi-
tanter comprehendi ac debere contineri. 

1 ° Primo cum singulis canonicis in choro et capitulo ecclesiae collegiatae de jure sit usus 
communis, ut . . . faciant seu representent unum corpus . . .** necnon omnes et singuli 
dictae nostrae ecclesiae canonici ad locationem seu conductionem vicariorum nostrorum 
. . . qui pro divino complendo vice nostra servicio assumuntur, equaliter et eque sump-
tuose ut decanus contribuant et etiam semper contribuerint, nosque omnes et singulos 
negotium hujusmodi equaliter tangat, statuimus et ordinavimus, quod hujusmodi 
officium obsequiumque divinum communi decani et capituli consensu adimpleatur, 
regatur et adrainistretur juxta ejusdem ecclesiae nostrae Ordinarium et libros alios 
ipsiusque ceremonias ac antiquas observantias, in quantum possibile erit personasque 
habuerimus ad hoc sufficientes. Et hoc etiam de procession!bus in dicto Ordinario 
expressis seu aliis pro tempore qualitatibus aut necessitatibus instituendis decrevimus 
ac voluimus intelligi debere. 

2° Et ut nostrum quilibet, qualicunque occasione a choro fortassis absens erit, se possit 
facilius meliusque, uti decet, in Horis legendis conformare semelque pro Integra eb-
domada chori modum comprehendere, statuimus et ordinamus, quod unus ex senioribus 
ecclesiae nostrae canonicis seu vicariis, in moribus et observantiis ejusdem nostri chori 
Ordinariique contentis***plenius tritus et expertus, ad hoc per decanum et nos capitu-
lariter, conjunctim ac communiter deputandus, singulis ebdomadis ante sabbathi Vesperas 
in quadam cartabella seu tabula cerea uniuscujusque diei futurae ebdomadae officium 
descriptum et Ordinarium pretactum, quantum possibile fuerit, notatum juxta seu 
prope locum quietis Sacrosanct! Eucharistie Sacrament! evidenter appendat. Si vero in 
eadem facienda descriptione vel propter Ordinarii obscuritatem vel festorum occurren-
tiam dubietas aut difficultas aliqua gignetur, scriptor ad hoc deputatus sabbatho post 
Missae celebrationem seu prius dubium ipsum ad capitulum deferat et per tunc presentes 
confratres decidatur; sed si forte divino servitio inchoato in Matutinis, Missa seu Vesperis 
dubium aliquod oriatur, per decanum, si presens sit, suum atque per seniorem cano-
nicum, illic presentem, terminetur et enodetur. 

* Zie biz. 193, 194. ** Vermoedelijk heeft decopiist hierhet stuk, dat hij afschreef, niet kimnen 
lezen, want van verscheiden woorden schrijft hij alleen de beginletters, zoals: h. q. fi. a. p. si. 
*** Er staat continencia 
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3° Processiones autem ad honorem et reverentiam gloriosissimae Dei Genitricis Mariae 
ab ecclesia nostra usque ad ejus capellam ab antiquo fieri solitas, necnon Missam in die 
Nativitatis Domini, quae dicitur in aurora, oflficiumque in vigiliis diebusque omnium 
ejusdem festivitatum, Vesperas quoque, Missas aliaque obsequia Sanctis utriusque sexus 
martyribus et confessoribus, videlicet Georgii atque Nicholai, Chrispini et Chrispiniani, 
Katharinae, Barbarae, Dympnae etc. quemadmodum ad presens observatum, volumus, 
statuimus et precipimus omnibus modis solemniter ac reverenter adimpleri, licentia 
tarnen super hoc a communi capitulo prius petita et obtenta. 

De inhoud van art. 4 komt overeen met art. 1 der statuten van ± 1435 

5° Insuper quoad decani, quotiescunque continget, electionem, de antiquissima legitime 
prescripta et hactenus inconcusse observata consuetudine ad illam et in illa ingressum, 
vocem et deliberationem non habent, prout nee unquam habuerunt, nee de jure habere 
debent, nostri confratres et concanonici in sacris Ordinibus non constitute In singulis 
autem aliis capitularibus actibus quibuscunque de consuetudine liberum habent in 
capitulo ingressum, tractatum, vocem, et deliberationem, necnon in beneficiorum coUa-
tionibus ordinem et vicissitudinem presentationibusque nominatim. 

Art. 6,7 en 8 zijn zakelijk van dezelfde inhoud als art. 2 statuten van ± 1435 

9° De assumptione autem vicariorum, de qua aliquanto prius tactum est, in general! capi
tulo hyemali, quotiescunque opus fuerit, per decanum et capitulum communiter et 
conjunctim eligentur et assumentur et, cum expedire visum fuerit eis, conjunctim licen-
tiabuntur. 

Art. 10 en 11 over de koster en schoolrector zie art. 3 en 4 der statuten van ± 1435 

12° Et ut nostra jurisdictie exemptioque melius et perfectius conservari possit, statuimus et 
ordinamus, quod de cetero, ultra beneficiatos perpetuos, preter et citra communem 
consensum decani et capituli nullus in ecclesia nostra ad habitum deferendum ac in
gressum chori nostri admittatur praeter juvenes scolas ecclesiae nostrae frequentantes, 
quibus secundum eorum ydoneitatem propter ipsius nostri chori decorem et commodi-
tatem id potest scolarum rector indulgere. 

13° Praeterea quum juxta decanatus fundationem - in quantum per eamdem de juribus 
rector(i)e seu parochialibus ecclesiae nihil percipit idem decanus praeter mansum, 
oblationes et sacramentalium obventiones, percipitque capitulum majores, minores, 
et novales decimas, (capitulum) jura etiam episcopalia persolvit, cathedraticum videlicet 
et obsonium - videtur dignitas et preëminencia investiturae penes capitulum residere, 
statuimus et fraternae caritatis intuitu ordinamus, quod quicunque ex nobis nunc pro-
xime aut ex nostris successoribus posthac in perpetuum in decanum eligetur, omnes 
litteras apostolicas, indulgentias quaslibet continentes, quamvis ad eum ut curam 
animarum habentem prius deferantur, antequam tarnen ad negocium hujusmodi 
exponendum earumdem latores admittantur, idem decanus, seu latores ipsi easdem 
litteras in capitulo presentabunt et in ac circa hoc secundum capituli dictamen proce-
detur. 
Et pariformiter pro exemptione nostra observanda, si forte emergerent atque dirige-
rentur curato de Oirschot Curiae seu Curiarum Leodiensium quaecunque mandata, 
capituli subditos concernentia, per dominum decanum seu sues capellanos et coadjutores 
ad desuper providendum ante eorum executionem in capitulo presentabuntur. 

14° Capellanum autem seu capellanos et coadjutores, unum vel plures, quotiescunque idem 
decanus pro tempore elegerit, si extra gremium ecclesiae et qui capitulo juramento non 
sit astrictus aut non sunt astricti, in capitulo ante ejus vel eorum admissionem illum 
vel illos presentabunt ad ei vel eis habitum indulgendum, ab eis quoque fidelitatis (et) 
obedientiae juramentum suscipiendum. Indignum namque est ut qui congregationi 
cuiquam annumerentur, nisi congregationi ipsi jurent esse fideles ac in Ileitis et honestis 
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obsequentes. Aliter vero in ecclesia nostra conversantes exnunc prout extunc declaramus 
nostrae exemptionis prerogativis nullatenus frui gaudereve debere. 

15° De absentia siquidem vicariorum a choro, quum assumuntur et locantur propter Offi
cium et servicium divinum adimplendum, si eis necesse sit vel commodosum per unicam 
diem abesse, hoc solus poterit decanus indulgere; si vero per plures et minus ebdomada, 
hoc habebit decanus cum duobus canonicis tractare; si vero amplius ebdomada, ad 
integrum capitulum negocium deferatur; numquam tamen nisi unus simul et semel 
nisi urgente necessitate licentietur. 

16° Rectores autem seu administratores fabricae ecclesiae nostrae, similiter et fabricae 
capellae Beatissimae Mariae Virginis, pariformiterque provisores mensae S. Spiritus, 
ad nostram jurisdictionem secundum antiquissimam consuetudinem melius observandam, 
similiter et eorum rationes et computationes in nostra presentia nostroque capitulari 
loco statuimus et decernimus ex nunc in antea inviolabüiter assumi fierique debere ac 
reddi. 

17° Et quia dictae nostrae ecclesiae fabrica manibus pnncipaliter benevolis et adjutricibus 
multipliciter indigere dinoscitur, pro illius gratiosa subventione statuimus et ordinamus, 
ut in eadem ecclesia, loco ad hoc magis apto, dominicis et festivis ac etiam singulis 
diebus mensa certa erigatur et cooperiatur reliquiisque decoretur. Et quidquid a Christi-
fidelibus ibidem oblatum fuerit, ad opus et sublevamen dictae fabricae convertatur. Et 
quicunque nostrum eligetur in decanum, in hoc expresse consentiet ac de hujus statuti, 
donec ac quousque ejusdem ecclesiae nova structura completa fuerit, quemadmodum et 
aliorum omnium et singulorum observancia, expressum solemneque prestabit jura-
mentum. 

18° Et quoniam, ut dicit gl(ossa?) cap(itis?) 'ex parte de cle(ricis?) non resident(ibus),'in 
consuetudine stat decani officium ultra premissa fatemur et recognoscimus, ecclesiae 
nostrae decanum pro tempore auctoritatem habere capitulum indicendi et incumbentia 
negocia proponendi, vota et deliberationes confratrum audiendi, coUigendi et ad vocum 
pluralitatem, ut de jure, concludendi ac quoscunque capituli subditos delinquentes 
caritativc moncndi et benignis, modestis et rationabilibus verbis corripiendi. 

19° Modus autem indicendi capitulum secundum secundariarum ecclesiarum civitatis et 
diocesis Leodiensis consuetudinem est talemque esse volumus et declaramus, ut si ac 
dum causae graves, arduae et pregnantes fuerint et de quibus verosimile erit confratres 
nihil premeditasse, causam ipsam toties quoties opus erit et continget, in scriptis rediget, 
idem decanus et virgifero tradet, qui saltern sceptro precedente dictam capituli indictio-
nem singulos confratres ad eorum personam vel domicilia requiret, ut sic de materia 
possint aliquantulum esse premoniti*. In judiciabilibus autem seu aliis levibus et com-
munibus poterit idem decanus suo verbo virgifero injungere; similiter et de subditis 
capituli ad requisitionem partium in jus vocandis pariformiter, absque tamen precipi-
tatione nimia, poterit idem decanus procedere. Responsa autem et conclusiones capituli 
partibus instantibus referre, similiter et epistolas seu missivas litteras capitulo incum-
bentes componere et ordinare de secundariarum** ecclesiarum consuetudine officium 
scholastic!, si ad hoc sit idoneus; sin autem qui per alium facit per seipsum facere videtur. 

20° Et novissime, quum res digniori semper est demandanda*** nee unquam regulariter 
saltem minus dignum magis digno preferendum, evidentissimumque sit collegiatam 
ecclesiam digniorem esse ac preferendam parochiali, quicumque ergo nostrum in deca
num eligetur solemniter jurabit, quod in administranda per se vel alium animarum cura, 
Sacramentisque quibuscunque administrandis aut sermonibus plebi faciendis, nee chori 
nostri officium, nee Missas per nostros capelanos ac vicarios, ad divinum obsequium 
explendum necessaries, antiquo more celebrandas, nullatenus opprimet, molestabit 
aut qualecunque propter suae parochialis ecclesiae exaltationem impediet aut perturabit. 

21° Ipse nihilominus decanus electus et confirmatus in sui receptione pro adventu suo jo-
condo, antequam quidnam metere possit, summam XI renensium, ut supra****, ac 
pastum, per canonicos prestari solitum, disseminabit et suae receptionis die persolvet. 

* Er staat preamsati ** Hs. aliarum *** Hs quum res a digniori semper est denominanda 
**** art. 6, waar echter het receptiegeld van een kanunnik niet op H, maar op 22 rijns-
gulden staat vastgesteld, zoals ook in art. 2 der statuten van omstreeks 1435. 
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22° Postremo vero quoniam ex fundatione altaris S. Odulphi, a communi consensu decani 
et capituli emanata, etiam evidenter apparet, praeeminentiam et dignitatem parochialis 
ecclesiae, de qua supra facta est mentio, penes et apud capitulum residere, pretactam 
fundationem, prout conscripta et sigillata est, in illius vigore et effectu censemus, statui-
mus et ordinamus inviolabiliter observandam et continuandam, illamque a nuUo nos-
strum seu nostrorum successorum in toto vel in parte quocumque ausu temerario, 
absque tarnen capituli communi consensu, nullatenus perturbari, inquietari aut immutari 
debere, quod sub divinae ultionis interminatione ac in vim praestiti juramenti omnibus 
et singulis nostris confratribus et concanonicis presentibus et futuris districtius inhibemus. 

Pretacta puncta omnia et singula, omnesque et singulos articulos praescriptos ad 
Dei reverentiam et honorem suique cultus augmentum et exaltationem, statum et vivendi 
modum in dicta nostra ecclesia, turn ex antiquissimis moribus ac in eadem observatis 
consuetudinibus, tum etiam ex quibusdam oportunis ac rationabilibus adnotationibus, 
statutis et presentibus ordinationibus, lucide continentia, Nos canonici subscripti, 
pretactum capitulum representantes, pro pace et concordia inter nos, (ut) premissum 
est, fovendis et conservandis, censuimus et duximus observanda. Eademque efïicaciter 
et prout verba ipsa sonant promisimus et juravimus, nostrumque quilibet ad Sancta 
Dei Evangelia promisit et juravit, quantum humanae fragilitati possibile fuerit, perenniter 
et inviolabiliter adimplere et observare. Et quia in nostrarum ecclesiarum contractibus 
non sufficit clericorum consensus nisi subscribuntur, . . , litteras patentes super omnibus 
et singulis premissis sub capituli nostri sigillo communi (fecimus) conscribi. . . ac signis 
manualibus pro evidentiori omnium et singulorum in eisdem contentorum fide et testi-
monio communitas. 

Datum in nostro capitulari loco die XXVI mensis Novembris anno Domini millesimo 
quadringentesimo septuagesimo secundo. 

Subsignatum erat in hunc modum: Henricus de Peterschem, Natalis Robillart, Wense-
laus de Ponthon, Henricus Vos, Arnoldus Crom, Wilhelmus Henrici Aerts, Jordanus 
Johannis Gelden, Walterus de Vrijessele. 

Inl'erius habebatur: Praesentis copiae concordanliam cum suo originali.rite in modum 
subscriptum signato, attestatur Johannes Schenckels, notarius publicus juratus et ab 
aula Brabantiae admissus, qui (residet) die 28 julii 1604 Buscoducis. 

Et signatum: J. Schenckels, not-
A B H duss. Oirschot. 

6. DE VOORGESCHREVEN EDEN* 

Juramentiim Domini Decani 

Ego N. per vos, Dominos meos de Capitulo, ad possessionem decanatus hujus ecclesie ca-
nonicum habeo ingressum, jura et congregata ejusdem ecclesie, quantum in me est, conser-
vabo, fructibus praedicti decanatus, per praedecessores meos decanos, percipi solitis, 
contentus ero, secreta capituli nemini pandam, statuta tam ordinata quam ordinanda et 
consuetudines ceremoniasque ejusdem ecclesie solemniter observabo. Juro insuper, quod in 
eodem decanatu personaliter residebo et eidem canonice deserviam, haereses et sectas de-
testor et anathematiso. Sic me Deus adjuvet et haec Sancta Dei Evangelia. 

Juramentum Dominorum Canonicorum 

Ego N. juro quod ad canonicatum et praebendam ipsius ecclesiae Oirschotensis, ad quos in pre-
senti per vos, Dominos meos, debeo recipi et admitti, canonicum habeo ingressum, jura et 
congregata ecclesiae Oirschotensis, quantum in me erit, pro posse meo observabo, alienata 
et distracta, si quae fuerint, pro posse meo quantum in me fuerit, revocabo et ad ecclesiae 
proprietatem reducam, statuta, consuetudines et ordinationes ecclesiae praedictae observabo, 

*Zieblz. 194. 
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secreta capituli nemini pandam, fidelis ero et obediens decano et capitulo ecclesiae Oirscho-
tensis. Sic me Deus adjuvet et haec Sancta Evangelia. 

Achter de woorden: 'et ordinationes ecclesiae praedictae observabo'werd later nog ingelast: 
Item omnia a sacris canonibus et oecumenicis Conciliis et precipue a sacrosancta Tridentina 
Synodo tradita, definita et declarata indubitanter recipio atque profiteer, simulque contraria 
omnia atque hereses quascumque ab ecclesia damnatas, rejectas et anathematizatas ego 
pariter damno, rejicio et anamathematizo. 

Juramentum Scholastici 

Ego N. juro ad Sancta Dei Evangelia quod ad canonicatum et scholastriam hujus ecclesiae 
Oirschotensis, ad quos in presenti per vos, Dominos, peto et debeo recipi et admitti, canoni-
cum habeo ingressum, jura et congregata hujus ecclesiae, quantum in me erit et pro posse 
meo conservabo, alienata et distracta, si quae fuerint, pro posse meo recuperabo et ad prop-
rietatem reducam, statuta, consuetudines et ordinationes ecclesiae praedictae servabo, virum 
literatum, bonum doctorem, qui intersit choro intonando et praesit scholaribus, tam in scholis 
quam in choro, eosdem scholares scientia et moribus informando, decano et capittulo praesen-
tabo et stipendiabo, scilicet quatuor modiis siliginis et quatuor modiis hordei, necnon scho-
las in decenti reparatione et aedificio conservabo, secreta capituli nemini pandam, fidelis et 
obediens ero decano et capitulo hujus ecclesiae. Sic me Deus adjuvet et haec Sancta Dei 
Evangelia. D 139-f° 52. 

Eed van de Rentmeester. 

Ego N. juro quod capittularium dominorum receptorie officium, ad quod me assument 
juste diligenterque ad eorumdem salutem ac commodum seu profectum exequi aut peragere 
sollicitabo, redditus et capituli census, fere deperditos atque infra certos per meum prede-
cessorem annos non perceptos, pro meo posse recuperabo, in Ileitis et honestis dominis 
meis obediens et fidelis ero, reverentiam et honorem decentibus tempore et loco ipsis exhibebo, 
capittuli secreta nemini revelabo. D 139f° 36 

XI 

1459 DEC. 2 7 PHILIPS DE GOEDE, HERTOG VAN BOURGONDIE, BRABANT ENZ BEVEELT 

HET KAPITTEL DE STATUTEN TE ONDERHOUDEN* 

Sequitur copia clausarum litterarum Dni Ducis Philippi Burgundie, Brabantie super 
ejusdem ecclesiae libertatibus. 

Per Ducem Burgundie, Brabantie et Limburgie, comitem Flandrie, Artesü, Borgondie, palatinum 
Hannoviae, Hollandiae, Zelandiae et Namurci. 

Dilecti nostri, quoniam, ut intelleximus, vos seu saltem quidam vestrum fundationes bene-
ficiorum canonicatuum in nostra Oirschotensi ecclesia, per nostros predecessores fundatorum, 
necnon statuta ejusdem ecclesiae nostro Ordinariique roborata consensu, propria presump-
tione pervertere nituntur, ipsaque nostra beneficia diversimode, nobis inconsultis, onerare, 
vobis presentaliter scribere duximus, vos ac vestrum quemlibet attente requirentes vobisque 
nihilominus expresse mandantes, quatenus hujusmodi nostra beneficia, per pretactos nostros 
predecessores fundata, ad nostram coUationem spectantia, in suis per vos inventis libertatibus, 
prerogativis, usibus et laudabilibus consuetudinibus conservantes, nee eadem aliquatenus 
aggravare, nee certa statuta, pretacta nostra diocesanaque ut premittitur autoritate confir-
mata ac per vestrum quemlibet in sui primeva ibidem receptione solempniter jurata, absque 

*Zieblz. 192, 193. 
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scitu et consensu quorumcunque innovare presumatis, alioqui possemus de vobis minime 
contentari, quinimo de remedie cogitaremus oportuno. 

Dilecti nostri, vos conservet Altissimus. Ex oppido nostro Bruxellensi die XXVII mensis 
Decembris anno 1459. 

Dilectis nostris Decano et capitulo ecclesiae nostrae collegiatae Beati Petri Oirschotensis. 

XII 

Instructio modica super facto formidate visitationis ordinarii Episcopi Leodiensis aut sui in 
spirlualibus vicarii. {D 139 f ° 61 v. - 62), zie blz. 195, 196. 

In primis facta convocatione capituli omnibus et singulis suppositis capituli mandetur et 
precipiatur sub pena juramenti, ut visitationem in personis ipsorum aut aliis non admittant, 
sed quantum in eis est illi resistant et impediant, et nominatim custodi et aliis claves deferentes, 
ut januas et alias clausuras non aperiant seu aperiri admittant, sed claves ipsis apud se re-
servent, nee ipsi visitatori super revelatione defectuum juramentum prestent. 

Si compareat ipse vicarius et requirat decanum et capitulum, ut ipsum ad visitationem 
admittant, interrogabitur ipse in presentia notarii et testium, propterea per capitulum ad-
hibendorum, qua auctoritate ipse hujusmodi visitationem facere pretendat, an videlicet ordi-
naria vel apostolica, et qualitercumque respondeat, petatur ut ostendat commissionem suam 
ad finem ut domini de capitulo possint desuper deliberare. Et si tune ostendat commissionem 
Ordinarii, allegabitur contra illum, quod capitulum ipsum et ecclesia cum suppositis sunt 
incorporata secundariis ecclesiis et membrum earumdem et sic notorie exempta a jurisdictione 
ipsius Ordinarii et sic ipsum ad visitationem illa auctoritate admittere non debent, prout ex 
illa causa admittere recusant, protestando quod in eventum in quem velit aliquid illa auctori
tate attemptare in eosdem, quod hoc admittere non intendant, ymo remediis juris possibilibus 
resistere, desuper petendo instrumentum a notario, quod illa ex causa recusant eumdem 
admittere ad visitationem. Et in quantum illis non obstantibus velit ulterius procedere ad 
visitationis actum, tunc flat resistentia in hoc, quod non compareant persone, nee etiam 
aperiantur eidem loca. Et si sub penis et censuris mandaverit personis, quatenus compareant 
et loca aperiant, interponatur appellatio a comminatione censurarum fundanda in causis 
premissis. Et nichilominus flat executio monitionis generalis in ipsum vicarium et suos, quibus 
precipiatur sub penis et censuris in litteris contentis, quatenus desistant ab hujusmodi visi-
tatione, et ipsis decano et capitulo sinant uti et frui privilegiis, apostolicis exemptionibus, 
eisdem a Sede Apostolica concessis et indultis. 

Si vero ostendat commissionem Sedis Apostolice, uti non est verisimile, tunc illa est visi-
tanda et copia ejus capienda ad videndum, si sufflcienter sit derogatum privilegiis secundari-
arum ecclesiarum. Et quia non creditur quod ipse poterit ostendere hujusmodi indultum, 
ex quo nuUomodo est verisimile Pontificem hoc concessisse, cum talis commissio cederet 
in prejuditium secundariarum ecclesiarum et privilegiorum ipsis commissorum, ideo non 
est opus multa remedia dare. Quidquid tamen sit, procedendum est ordine eodem quo supra 
inhibendo et appellando. 

Hoc tamen et precipue sollicitandum, quod habeatur responsio a decanis secundariarum 
ecclesiarum, quid egerint cum ipso, quia ex hoc poterit sciri super quo ipse vicarius se fundat 
et illo scito securius poterit consuli. 

Si vero Episcopus seu ejus ex parte alii se non in auctoritate ordinaria, sed apostolica 
fundare nitantur, petatis visionem et inspectionem hujusmodi assertarum litterarum vobis 
fieri illarumque copiam vobis, vestris ad minus expensis, tradi juxta tenorem C(apitis) Cum 
in jure peritus de Off. Delegati; hujusmodi quoque visione et inspectione factis earumdemque 
litterarum copia vobis tradita, petatis terminum gratiosum vobis concedi, infra quem vobis-
cum et cum aliis secundariis ecclesiis aliisque interesse pretendentibus commode super 
contentis hujusmodi literarum deliberare possitis, quia res ardua est et nova magni quoque 
prejuditii, quiquidem terminus venit et est vobis omnino concedendus, juxta totum Tit(ulum) 
etc. de Dilationibus. Quemquidem terminum sive quam dilationem petitam si omnino nega-
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verit vel minus breves prefixerint, potestis ab hujusmodi dilationis petite negatione vel ni-
mia arctatione seu inutilis et nimis brevis termini prefixione appellare, juxta Caput primum 
de Dilat. etc cum concordantüs ibi allegatis. 

Et si per inspectionem hujusmodi litterarum comperiatis inibi narrata esse minus vera 
vel narranda non fuisse narrata, potestis allegare illas litteras per falsi suggestionem et veri 
suppressionem impetratas, juxta Cap. super litteris de Rescript., illasque litteras propterea 
fuisse et esse surrepticias. Et si hec seu hys similia contingat per vos allegari, potestis petere 
super premissis et aliis vestris defensionibus coram judice vestro competente audiri, et ofïerre 
super quibuscumque per adversarios petendis coram dicto judice stare juri. 

Si sub penis et censuris forsitan fulminantis mandaretur vobis, ut Episcopum Leodiensem 
seu alios ejus nomine admitteretis ad visitationem et alia vestre exemptioni prejudicialia, 
debetis ex causis secundum materiam subjectam probabilibus appellare, et hoc ante finem 
termini in hujusmodi mandato seu monitione forsitan prefixi seu prefigendi, nam post ter-
minum prefixum appellare non prodesset quoad efFectum evadendi censuras fulminatas, juxta 
Cap. 'Preterea requisiti de apell.' Et si post appellationem legitimam sententia executionis 
feratur, ipsa est et erit nulla, nee per desertionem appellationis convalescit; Cap. 'Licet cx-
commun'. . . 

xm 
DE BISSCHOPPELIJKE KAPITTEL VISITATIES 

Al de bescheiden hierover zijn ontleend aan A B H, doss. Oirschot. 

1. DE VISITATIE VAN SONNIUS 3 EN 4 MEI EN 27 JULI 1 5 6 9 * 

Oorspr. 
Nos Johannes a Dumo decanus, Gisbertus vander Hert scholasticus, Jaspar Vos et Lau-

rentius Roseus, canonici seculares beati Petri Oirschotensis, requisiti a Revn'o Dno Episcopo 
Buscoducensi, an placeret obedire concilio Tridentino, bullis Summi Pontifficis ac lUustr""' 
Ducis Albani Uteris, suscipere et admittere visitationem et reff'ormationem juxta tenorem 
decretorum concilii Tridentini et exhibere erectionem, fundationem, exemtiones, confïedera-
tiones, privilegia antiqua predict! capituli et praedictae ecclesie Oirschotensis, 

Dicimus nos paratos esse adhibere omnem curam obediendi bullis apostolicis et Uteris 
111™' Ducis Albani et reverentiam debitam Rev™° (Episcopo) exhibere, quam ex decretis 
concilii Tridentini tenemur, ut interim privilegia, exemptiones, conflfederationes et antiquis-
simae laudabiles nostrae consuetudines - quibus ultra memoriam hominum usi sumus -
semper salva et Integra permaneant; petentes insuper nostris expensis copiam literarum sive 
bullarum et totius Rev'*'' Dni Episcopi petitionis. Et quia prebendae nostrae de jure patro-
natus et laïcalis sunt saniorque pars confïratrum nostrorum abest, tempus trium mensium 
ad deliberandum et nostros patronos, citra quorum consensum nostras prebendas gravare 
non possumus, consulendum nobis concedi et admitti ad finem, ut perfïectius Dno Rev'"° 
respondere et satisffacere possimus. 

De mandato DnTum predictorum Henricus van den Schoot, predicti capi
tuli notarius subsignavit. 

3 Maii 1569 H. van den Schoot 

Daags daarna overhandigen zij bovenstaand antwoord aan Sonnius, die op staande 
voet repliceert: 

Prenarrata cum exhibuissent decanus et dni de capitulo Oorschottensi prenominati, statim 
pede adhuc stante, prehabita modica deliberatione cum Officiali suo, respondit Rev™"̂  

* Zie blz. 196. 
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Dns Episcopus Buscoducensis eisdem decano et capitulo ad singulas clausulas in hunc 
pene modum: Ad primam clausulam, quod parati essent exhibere omnem curam obe-
diendi etc, laudavit et comprobavit ipsum. Et ubi promittunt reverentiam, dixit Revmus 
quod debuissent adjicere obedientiam dicendo: 'omnem reverentiam et obedientiam,' quia 
de utroque loquitur Concilium. Et cum sequitur: 'ut interim privilegia' etc. dixit Dns Rev'""^ 
eis privilegia etc. mansura Integra quousque Concilium relinquit eis eadem integra et illibata 
et citra restrictiones etc. Ad id vero quod sequitur 'petentes insuper' etc. dixit Dns Rev™"^ 
se non accepisse bullas, sed brevia apostolica, que non sunt aliud quam private litere clause, 
et a Duce similiter literas clausas, quarum non tenetur dare copiam, nisi ipse velit, sed tarnen 
gratiose easdem illis prelegisse. Et ad clausulam incipientem 'et totius petitionis' etc. dixit 
Dns Rev™"s eos jam nunc copiam petitionis sue facte in capitulo accepisse, prout acceperunt 
per manus Notarii eorumdem. Ad id vero quod sequitur: 'Et quia prebende nostre' etc. 
respondit Dns Rev™"^ sibi non displicere quod consilium caperent cum patronis ecclesie sue 
et cum quibuscumque aliis. Quod autem ad id certum tempus trium mensium eis daret, extra 
suam potestatem esse, cum nee Concilium, nee litere Pontificis aut Ducis super Concilii 
executione accepte super eo mcntionem facerent. Denique dixit Dns Rev™"̂  se mirari, 
quod respondendo se agnoscerent esse partem capituli minus sani et partem seniorem abesse, 
cum de capitularibus et residentibus pro hoc anno nisi unus abesset. Hec in effectu et eadem 
hora, qua suam tradiderunt scedulam, responsa sunt presente ibidem Dno et mag. Johanne 
Typoets, Oiïiciali Buscoducensi. 

Ita attestor 
Ger. Diemen, secr. 

Tegen de verordeningen, die Sonnius op 27 Juli in en aan het kapittel geeft ter re
formatie, dienen deken en kanunniken diezelfde dag navolgend verweerschrift bij hem in. 

Oorspr. 
Decanus et capitulum coUegiatae ecclesiae Sancti Petri Oirschotensis respondent Dno suo 
Rgyiiio Episcopo Buscoducensi cum omni reverentia, se paratos esse suscipere statuta et 
ordinationes, per eum hodie vigesimaseptima mensis Julii anni Domini millesimi quingentesimi 
sexagesimi noni in loco suo capitulari publicatas, et eis obtemporare pro posse, si ad id de 
jure teneantur, si denique ille sacrosancto Concilio Tridentino suisque privilegiis, quibus 
per praedictum concilium non derogatur, non contrarientur. Casu vero quo Rev"""^ se
cundum debitam dicti concilii formam non processerit, protestantur de nullitate publicationis 
praedictorum statutorum omniumque per eum actorum et agendorum, petuntque sibi dari 
omnium suis expensis copiam auctenticam. Et quia negotium, de quo agitur, non minus 
patrones suos - quos duos habent laïcos praebendas predictae ecclesiae vicissim confferentes 
-, alterum Regem Hispanarum tamquam Ducem Brabantiae, alterum vero Domimun Jo-
hannem de Merode, baronem de Merode, Peterschem etc, absentes confratres suos pro 
majori parte longe extra diocesim Buscoducensem agentes, quam canonicos praesentes 
tangit, petunt terminum trium mensium super omnibus propositis cum ipsis deliberandi sibi 
dari. Actum XXVII* Julii anno XVCLXIX, presentibus in loco capitulari Oirschotensi una 
mecum notario subscripto providis ac discretis viris Gisberto vander Schoudt, Judoco vanden 
Sande et Arnoldo Antonii Straeten tamquam testibus ad praemissa vocatis. 

De mandato Dnorum decani, canonicorum et capellanorum seu suppositorum praedicti 
capituli Oirschotensis Henricus vanden Schoot, publicus imperialis et praedicti capituli 
notarius subsignavit. 

H. vanden Schoot 

Sonnius antwoordt: 

Anno mense et die ac in loco retroscriptis ac eisdem testibus presentibus unacum mag. Mathia 
Typcots U.J.L. natali de Juemont*, mag. Martino Nicolai ab Alblas testibus, Rev"""^ Dns 
noster Episcopus Buscoducensis retronominatus respondit retronominatis Dno decano et 

* Waarschijnlijk Gimont in het zuiden van Frankrijk (arr. Auch). 
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capitulo, se petition! illorum non annuere, neque terminum deliberandi dare, injungendo eis-
dem ut secundum statuta reformationis, de quibus retro fit mentio, se regulent ac eisdem 
obtemperent ac observent. Actum ut supra 

Gerardus Diemen, notarius 

2. DE VISITATIE VAN MASIUS 16-18 SEPT. 1608* 

Masius stelt deze drie vragen: 

1 ° Ultrum velint parere statutis et decretis Oecumenici Concilii Tridentini? 
2° Utrum velint suam visitationem juxta Conc. Trid. admittere? 
3° Utrum velint exhibere munimenta sua, quae ab eis exiget et in hoc officio S. Visitationis 

sibi servire posse putabit? 

Antwoord van het kapittel: 

Ad !'''•" petitionem: se recipere Conc. Trid. Oecum., ita ut aliis omnibus secundariis ecclesiis 
receptum est. 
Ad 2"™: se admittere visitationem Reverendissimi Domini juxta Conc. Trid., dummodo non 
fiat in prejudicium exemptionis et privilegiorum capituli sui. 
Ad 3"™: se exhibituros quae ad manus habebunt munimenta, quae vero ad manus non 
habebunt, se suo tempore, sed in loco tuto exhibituros. 

Verslag van het verhoor der kanunniken: 

Die decima septima mensis Septembris coram Rev™° Dno ac Venerab. D"'^ decano et 
sigillifero tanquam assessoribus comparuit D. Jaspar de Vosse, senior canonicus, subdiaconus 
qui residit quadraginta duobus annis, qui interrogatus, an reverenter persolvatur officium 
divinum sine strepitu, fabulis aut discursionibus, dicit officium divinum satis reverenter fieri, 
nisi quod quidam fabulentur inter vicarios, quos dicit a capitulo monitos; de discursionibus 
ac fabulis dixit nuUas vel admodum raras esse; dixit canonicos non teneri ad cantandum 
officium, quod ipsi per vicarios suos mandant cantari. Dicit a 2 vel 3 annis introductum esse 
ut compareant ad Matutinum et accipiant tune plumbetum unius stuferi, sed non comparent 
certo modo nee certo tempore, cum tamen secundum statuta deberent comparere ante pri-
mam lectionem. In Summa Missa habent plumbetum unius medii stuferi, in Vesperis similiter 
plumbetum unius medii stuferi, quod distribuitur sub finem Completorh; nee in eo servatur 
tempus, cum secundum statuta deberent in Sacro comparere ante finem epistolae, in Vesperis 
ante finem hymni. Deponens optaret strictiorem normam status. Nescit an canonici legant 
Horas; vidit tamen quod omnes habent breviarium. Dicit quod in choro non compareant 
cum bireto quadrato et quod 3 aut 4 non utantur almutio, sed quod omnes compareant cum 
tunica talari; tamen in capitulo fuit statutum, quod omnes deberent comparere cum almutio 
sub poena privationis distributionum. Optaret introductum usum Romanum et quod ad 
hoc daturus sit - prout confratribus sepius dixit - viginti quinque florenos, si tamen exonere-
tur onere vicedecani dabit quinquaginta florenos. 

Optaret esse decanum et ipsi bene provisum, ad quod vellet incorporari unam prebendam, 
sicut quondam Revnius Dnus Metsius fecerat; si tantum adesset decanus, posset quotannis 
accipere sex modios siliginis, pro quibus est lis inter capitulum et Dominum de Tilburch 
(Huibrecht van Malsen). 

Dicit se nihil scire de munimentis capituli, quae pridem ex Buscoduco in Oirschot fuerunt 
asportata. 

Nescit jura receptionum, nee in quem usum applicentur, scit tamen eorum quaedam inter 
canonicos dividi; dicit quod 12 renenses pro pastu non applicentur ad usus pios, sed quod 
inter canonicos dividantur. 

* Zie blz. 197, 198. 
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Nihil scit de observatione Concilii Tridentini. 
Statuta capituli non bene mandantur executioni propter quorumdam inobedientiam et 

refractationem. Fatetur defectus et crimina non bene corrigi propter etiam quorumdam 
proterviam. 

Putat quod utcumque bene satisfiat fundationibus Missarum; Missa enim Jordani Brants 
matutina et cottidiana bene observatur in initio Matutinarum, sed est quaedam Missa in 
altari S. Georgii, vel saltern in proximo altari fundata, certis diebus ante Missam matutinalem 
celebranda, quae tarnen non celebratur suo tempore. 

Dicit pastorem bene facere officium suum, sed cantorem esse juvenem apud pastorem 
studentem, cujus cantoriam non putat sacerdotalem, sed scit earn oneratam 2 Missis hebdo-
madalibus, cujus collator modernus est Henricus Martini scabinus. 

Dicit etiam quod in civilibus causis propter haec mala tempora non administrant justitiam. 
Et quod attinet ad pretensionem hospitis Ysbrandi contra Tuleman, non credit earn unquam 
capitulo fuisse propositam. 

Dicit Loeffium esse concubinarium et Tulemanum suam concubinam amovisse, postquam 
fuit a capitulo correctus de suo concubinatu. Dicit esse simultates, discordias et jurgia inter 
confratres, quae optaret sublata et pacem inter ipsos stabilitam. 

Dicit quod falso dicatur, quod aliquot modios siliginis cum receptore subtrahat, quia de 
iis omnibus fit computus coram omnibus confratribus et si incrementum fiat frumenti, quod 
tune illud refundant. 

Dicit quod juxta Concilium Tridentinum canonici non existentes in Sacris non habeant 
vocem in capitulo, sed quod habeant quoddam statutum, cujus vigore canonici viginti anno-
rum habent vocem in capitulo. 

Eodem die comparuit D. Georgiiis Tulemanus, Toletanus, canonicus clericus, qui resedit 
annis quatuor, qui negavit omnia ilia, quae Ysbrandus de ipso allegavit et scripto exposuit, 
confessusque est se 2 proles suscepisse ex sua concubina, sed post ultimam correctionem 
capituli earn non vidisse. 

Eodem die comparuit D. Joannes van de Rijte, canonicus sacerdos, qui resedit a festo 
Joannis Bapt. proxime lapso, qui interrogatus de modo reconciliationis confratrum, quatenus 
possit esse amor et pax inter ipsos, dixit quod illam pacem quaerat, sed quod ignorat media 
ad illam perveniendi. 

Postea comparuit D. Vladeracke, pastor in Orschot, cui mandavit Rev"'"^ Dominus per 
modum provisionis, ut omnibus officiis suis fungatur juxta usum Romanum. 

Die XVIII ejusdem mensis Septembris Rev. Dnus Ghisbertus Couverincx, decanus Busco-
ducensis, et D. Joannes Hermanni, canonicus ac sigillifer Buscoducensis, ex mandato parti
cular! Rev™' Domini visitarunt D. Joannem Doemen, scholasticum Oirschotensem, qui 
domi laborabat chyragra, quique resedit annis quindecim, ac interrogatus de officio divino 
dixit illud satis reverenter ac devote persolvi, saltem tam tractim ac fit in ecclesia cathedrali. 

Dicit quod fortasse in absentia sua fuerit aliquid propositum de administratione justitiae 
in causis civilibus, sed non in sua presentia, respectu Tulemanni. Dicit cantorem hic esse 
studiosum sub pastore in Oirschot, sed an cantoria sit sacerdotalis non scit. Item dicit esse 
2 concubinarios et quod aliquando confratribus suis dixit, quod essent causa ipsorum con-
cubinatus, quia ipsos non corrigebant, vel quia mitius cum ipsis agebant, vel quia post correc
tionem recidivum non impediebant. 

Eodem die comparuit D. Walterus Cuckius, sacerdos canonicus, qui resedit decem annis, 
dicens quod cultus divinus satis reverenter secundum exigentiam unius pagi persolvatur 
Dicit quod omnes in choro compareant cum decent! habitu, excepto quod 3 aut 4 non habeant 
almutium. Item dicit quod decanus esset necessarius et quod ratio ipsum dotandi - quam 
ignorat - queri deberet et quod interim, ipso absente, pastori ex decimis dant viginti modios 
frumenti, ultra 2 beneficia unita pastoratui et 32 florenos, quos recipit a capitulo; et si decanus 
adesset, haberet circiter 12 modios siliginis ex pactionibus et ex decima in Best in de Vleute, 
ex decimis pertinentibus ad dominum de Tilburch sex modios cum dimidio, partim in hordeo, 
partim in avena, quos jam recipit vicedecanus, de quibus sex jam capitulum habet litem cum 
domino temporaU de Tilburch. Item quod jura receptionum ascendant ad 63 fl. et quod ex 
iis fabrica recipiat 16 fl. et totidem stuferos, suppositi capituli et ministri iterum 16 fl. et 16 st. 
et quod canonici residuum inter se dividant. De observatione Concilii Tridentini dicit hic 
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observari quoad facit ad rem capituli, sed non aliter, nempe in eo quod Conc. Trid. permittat 
trimestre ad abessendum, cum capitulum hic non consuevit habere nisi quadraginta dies. 
Dicit defectus corrigi in illos, qui admittunt correctionem, in iis vero qui illam nolunt admit-
tere, dissimulant. 

Dicit esse in Orschot quatuor hospitalia, nempe majus, alterum dictum Boets, 3""" S. 
Annae et 4̂ ™ quod fundavit D. Laurentius Rosa vicedecanus, quae dicit bene non adminis-
trari, precipue S. Annae, cujus patronus est domicellus de Bevere, habitans in Oosterwijck et 
quod idem contingat cum majori, saltem quod dominus temporalis sibi soli usurpat ejusdem 
administrationem, cum tamen secundum literas, quas habent canonici, dominus temporalis 
et capitulum conjunctim illud deberent regere. Item quod in sacello majoris hospitalis 2 
Missae sunt fundatae, quae in sacello domini temporalis celebrantur. Dicit preterea in Oor
schot esse duo hospitalia, unum majus, quod regitur a domino temporali sine capitulo, 
quod tamen cum eodem domino solutum est regere, alterum minus, dictum hospitale Boets, 
quod regitur a canonicis, 2 senioribus et decano bene. 

Interrogatus de probitate vitae dicit, quod domini et potissimum Tulemannus aliquando 
frequentarint tabemas, rixatus ipse sit et aliquando etiam pugnavit eo potissimum tempore, 
cum arma solebat gestare, quae postea monitus a capitulo deposuit; et quod etiam identidem 
in capitulo contentiones excitat, prout adhuc hodie. Dicit etiam duos inter canonicos esse 
concubinarios, nempe Loeff et Tuleman, sed quod Tuleman suam concubinam a se amoverit, 
quae tamen dicitur ad ipsum aliquando redire. Dicit quoque inter confratres exiguum esse 
amorem, maer datter onder hunlieden sommighe roervincken zijn. 

Eodem die comparuit D. Alexander Tijnnagel, diaconus canonicus, qui resedit circiter 
novem annis, qui dicit se optare pacem inter confratres, quam dicit turbatam. Dicit quod 
bona non satis juste dividantur et precipue quia quidam ex capitulo aliis inconsultis assigna-
runt dno (Nicolao) Oudardo sex modios siliginis diversis annis consecutivis. De officio divino 
dicit quod satis reverenter persolvant et quod identidem silentium fabulonibus vicariis 
imponat. Dicit quod officium divinum deberet fieri secundum usum Romanum, uti alias 
capitulariter fuit propositum et conclusum. Judicat expedire quod omnes canonici tempore 
divini officii debebunt comparere cum toga talari et bireto quadrato et almusio. Judicat 
preterea debere adesse decanum et rationem inveniri quoad dotari possit. Dicit quoque sibi 
displicere quod quidam ex capitulo vadant Buscoducum, scilicet tres numero dni Joannes 
Damen, Vossius et Cuckius, et quod ibi cum receptore ex communibus bonis propria auc-
toritate, aliis canonicis inconsultis, reservant nonaginta modios, de quibus etiam aliis insciis 
disponunt, ex quo semper magna fuit orta questio, cum nihilominus in elocatione bonorum 
suorum singulis modiis imponunt decem stuferos pro injuriis suflferendis, qui ascendunt ad 
300 fl vel circiter. Dicit quod in acceptanda possessione (canonicatus) solvantur 64 fl. vel 
circiter, ex quibus capitulum habet circiter medietatem, dum sunt 8 vel 9 residentes, quam 
canonici inter se dividunt; residuum habent corales et ministri ecclesiae. 

Dicit quod de observando Concilio Tridentino parva fiat apud eos mentio. Dicit quod 
defectus corrigantur, sed quod aliqui ob paupertatem non satisfaciant penitentiae injunctae. 

Item dicit esse in Orschot 2 hospitalia, unum magnum pro peregrinantibus, alterum minus 
dictum Boets, quod regitur 2 senioribus canonicis, uti putat. 

Judicat etiam expedire ut pena constituatur in fabulones et ambulantes in ecclesia et ut 
impedimenta ex ecclesia amoveantur. Praeterea dicit in legendis Horis apud nonnullos olim 
fuisse defectum, sed quod jam observant omnes legere in ecclesia suas Horas. Dicit etiam 
officium divinum celebrari secundum ritum Leodiensem et judicat expedire, ut inlroducatur 
usus Romanus, ut sit uniformitas. Dicit etiam quod nunquam veniant ad chorum nisi togati 
cum toga talari et superpellicio, nisi quod quidam tres aut 4 non veniant cum almutio. Non 
habent bireta quadrata, non tamen veniunt cum galeris ad chorum, sed detecto capite; 
in Processionibus extra ecclesiam tegunt capita sua galeris. Item dicit in omnibus horis fieri 
distributiones per plumbeta et plumbetum Matutinarum esse unius stuferi, Summi Sacri 
dimidii, Vesperarum quoque dimidii et quod in Matutinis debent comparere ante primam 
lectionem, in Missa ante finem epistolae, in Vesperis ante hymnum et quod maneant ad finem 
Completorii. 

Dicit etiam quod optaret esse decanum et decano provisum, quia defectu decani nullus est 
ordo. 
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Interrogatus de juribus, quae solvuntur in receptione ad prebendas, dicit ea excrescere 
ad sexaginta tres florenos, ex quibus fabrica habet octodecim florenos, unam partem ministri 
chori et residuum dividitur inter canonicos. 

Interrogatus de observatione Concilii Tridentini dicit se non scire. 
Interrogatus de correctione defectuum dicit, quod aliquando puniverint Loeffium et 

Tuiemanum de concubinatu, sed crimina sua eos non relinquere; punierunt etiam (Joannem) 
Merodium de incontinentia, sed nihil audivit de relapsu. Dicit etiam Tulemannum suam 
concubinam amovisse, se eam nihilominus subinde ad ipsum redire et ipsum ad earn ire. 
Dicit quoque Merodium et Tulemannum poenitentias suas adimplevisse, non ita Loeffium 
propter paupertatem. 

Interrogatus de anniversariis dicit ea legittime servari et distributiones distribui secundum 
fundatorum voluntatem et quod visitent feretrum in choro, ubi legunt commemorationem, 
non autem sepulcra. 

Interrogatus de hospitalibus, dicit nullum fieri computum de majori hospitali, quod reg-
tur a domino temporali; solet ante regi a canonicis et eodem domino conjunctim, sed hospitale 
Boets, quod regitur a vicedecano et 2 senioribus canonicis, bene administrari. 

Interrogatus de Missis, dicit quasdam celebrari Buscoducis, quae hie ob sacerdotum 
defectum non celebrantur, et quod earum nullum servetur registrum. 

Interrogatus utrum in capitulo administretur justitia et precipue in causis civilibus, dicit 
illud non fieri et quod in eo sit magnus defectus propter quosdam, qui nolunt cooperari. 

Dicit cantorem abesse causa studii, nee esse sacerdotem ob defectum aetatis, putat tamen 
cantoriam ex fundatione esse sacerdotalem. 

Interrogatus de probitate et honestate vitae canonicorum, dicit Tulemannum aliquando 
esse temulentum et rixosum et quod voluit in die Venerabilis Sacramenti suum antiquum hospi-
tem verberare cum magno populi scandalo. Interrogatus an non sint aliqui speciales defectus, 
dicit aliquando fuisse in ferendis armis, pugionibus, gladiis ac vestibus coloratis, clericis 
non convenientibus, sed nunc per capitulum emendatos. Dicit etiam inter confratres esse 
jurgia et contentiones ac dissensiones et optaret eas posse toUi, quatenus inter se in charitate 
vivant, ut fratres decet, et quod adhuc hodie in capitulo a Tulemanno debuit pati contume-
liam, propterea quod heri in concipiendo responso ad 3 articulos, a Rev™" Dno propositos, 
cum eo per omnia noluerit nee potuerit sentire, quodque etiam contra eum protestabatur. 

Eodem die comparuit D. Henrkus Loeff vaniler Sloet, canonicus clericus, qui resedit vi-
ginti quinque annis, factus canonicus anno 82, qui interrogatus de officio divino, dicit quod 
aliquando recitatur precipitanter et identidem cum fabulis. Dicit etiam quod omnes legant 
Horas suas et quod ipse suas aliquando neglexerit. Item dicit quod ipse aliquando parentibus 
suis in necessitate constitutis dederit mutuo in granis et in pecuniis circiter mille florenos, 
quos ipse non petit sibi restitui, sed orat ut eleemosynae loco propter Deum prolibus suis 
dentur, promittens quod cum gratia Dei nunquam ad recidivum redibit, neque cum hac sua 
concubina, neque cum aliqua alia muliere. 

Henricus Loef vander Sloot * 

Eodem die comparuit D. Joannes vanden Hove, canonicus sacerdos, qui resedit annis 
circiter viginti, qui interrogatus de officio divino dicit, quod omnia bene fiant. De officio 
judicat omnino expedire, ut usus Romanus introducatur, quatenus sit uniformitas. 

Dicit quod expediat, ut habeant decanum et ut inveniatur ratio ipsum dotandi. De juribus, 
quae solvuntur in introductione, dicit ea ascendere ad 63 fl. qui in 3 partes dividuntur, unam 
habet fabrica, alteram capellani et ministri, tertiam dividunt inter se canonici. Interrogatus 
de observatione Concilii Tridentini, dicit illud hic esse incognitum. Dicit quoque defectus 
debere melius corrigi et quod minus corrigantur; facit absentia decani, quae causam dat, 
quod nulla est reverentia vel metus. 

Fatetur quod in capella D. Virginis Mariae D. Henricus Verbeeck, rector altaris versus 
meridiem, habeat aliquot Missas, quas non bene celebrat in eodem loco. Tantum 2 bene-
ficiati resident, cum tamen sint plures, quorum nescit numerum. Dicit quod in perfunctione 
anniversariorum magnus sit defectus et quod vix medietas eorum flat, cum singulis quindenis 

* Ondertekend door hem zelf. 
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vix unum decantetur; nee visitant sepulcra nisi solum feretrum in choro, ubi legitur Miserere, 
de Profundis et collecta etc. 

Dieit nulla bona capituli alienata, nisi quod tempore Medina Celi'") certi redditus sunt 
venditi, quia mutuo debuerunt ipsi dare aliquot mille et ducentos renenses, qui nondum sunt 
capitulo restituti. 

Dieit esse 4 hospitalia et quod hospitale Boets a 3 senioribus canonicis administratum 
bene regatur, sed quod majus hospitale, quondam administratum a capitulo et domino 
temporali conjunctim, modo ab ipso solo domino temporali regatur, qui Missas ibi fundatas 
jubet celebrari in sacello sui castri et quod altare ejusdem hospitalis, nuper destructum, modo 
sit restauratum, sed nondum consecratum. 

Dieit capitulum satis administrare justitiam civilem et quod Henricus Ysebrants nunquam 
intentarit litem in Tillemannum coram capitulo et quod nuUi alteri sit negata justitia. 

Dieit cantorem esse juvenem apud pastorem studentem, cum audierit dici cantoriam esse 
sacerdotalem et quod aliqui vicarii suppleant ipsius vices. 

Quoad probitatem vitae canonicorum dieit ipsos non multum bibaces, nee pugnaces, 
sed quod nuper Ysebrandus dixerit se pereussum a TuUemanno; sed quod vicarii et cantores 
finitis Vesperis frequentent tabernas, sed quod non audiat de ipsorum scandalosa ebrietate. 
Dieit 2 esse concubinarios et incontinentes et quod praeteritis sex hebdomadibus monuerit 
Loeffium de dimittenda sua concubina, quod noluerit facere, dicens Rev"™ onum nihil 
juris in ipsam habere. Nullos scit symoniacos, nee usurarios. Dieit Loeffium et Tulemannum 
gestare vestes coloratas, clericos non decentes, quodque Tulemannus jam deseruerit sues 
gladium, pungionem et bombardam. De choreis, juramentis et aliis indecentibus mori-
bus nihil scit; et quod omnino inter eonfratres frigeat charitas et quod contentiones et 
simultates in capitulo vigeant, quae ante juniorum adventum silebant. 

Acta loco, mense et anno superius dictis, presentibus Rev""" D"° D. Ghisberto Masio, epis-
copo Buscoducensi, D. Gisberto Couverincx, decano Buscoducensi, et D. Joanne Hermanni, 
ibidem canonico, et me Bartholomeo de Bist, presbytero ibidem et canonico, tamquam 
causae notario publico, quod testor. 

B. de Bist, not. publ. 
Statuta seu capita reformationis, 16 maart 1609 (zie biz. 197,198) 

De twee artikelen, waarvan de tekst bekend is (uittreksels gemaakt bij gelegenheid 
der visitatie van Zoes in 1618) zijn deze: 

Quamvis autem habitus non facial monachum, debent tamen clerici vestes gestare ordini 
suo congruentes, ut per decentiam habitus extrinseci morum honestatem intrinsecam osten-
dant. Quare praecipimus canonicis et beneficiatis omnibus ut meminerint se humiles episcopi 
servos esse et non prophanos milites, et ob hoc eis prohibemus gestare arma, enses pugiones, 
bombardas, vestes coloratas, clericis prohibitas, aliaque indumenta in Concilio Mechli-
niensi interdicta, Tit. 18 de Vita et Honest. Cleric, cap. 4. Qui secus fecerint, juxta praescriptum 
ejusdem Concilii graviter puniantur. 

Decernimus insuper Henricum Loeffium et Georgium Tuleman* dictae ecclesiae Oor-
schotensis canonicos serio ac iterato esse monendos, prout eos quantum in nobis est monemus 
ut concubinas suas, quas necdum desuerunt - de quarum tamen amotione et desertione 
pridem a superioribus suis moniti fuerunt - infra tres dies a tempore insinuationis presentis 
decreti deserant ac e domibus suae inhabitationis amoveant seu amoveri curent, nee cum 
iisdem aut aliis mulieribus, de quibus possit haberi suspicio, in domibus suis aut extra uUam 
imposterum consuetudinem habeant aut coUoquantur, sub poena quod qui eorum huic moni-
tioni nostrae non paruerit, is omnibus fructibus ac proventibus suorum beneficiorum eoipso 
erit privatus, qui fabricae dictae ecclesiae aut alteri pio loco pro arbitrio nostro applicabuntur, 
et ulterius ab eorundem beneficiorum suorum administratione, donee nobis videbitur, erit 
suspensus. 

1609 mei 12. Masius weerlegt de bedenkingen, welke de kanunniken tegen sommige 

* Er staat Joannem Loeffium et Joannem Tuleman. 
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artikelen van zijn statuten indienden, en vraagt categorisch antwoord, of zij de 
verordeningen aannemen (zie blz. 198) 

Gisbertus Masius, Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Buscoducensis, vene-
rabilibus Decano et Capitulo ecclesiae coUegiatae S. Petri Oirschotensis. 

Cum scedula responsionis nuper de parte vestra nobis exhibita super statutis seu articulis 
saluberrimae reformationis, per nes auctoritate Sedis Apostolicae vobis XVI Martii novis-
sime praetcriti propositis ac praescriptis, non plenam seu absolutam acceptationem, sed 
quorumdam articulorum eorumdem rejectionem contineat nostrique muneris ac intentionis 
sit eandam reformationem tanquam Sanctis canonibus ac ration! omnino consonam ad 
debitam deducere observantiam, hinc est quod pro justificatione articulorum dictae refor
mationis, per vos non acceptorum, quaedam motiva vobis intinianda esse duximus. 

Ac in primis quod ad primum articulum dictae reformationis attinet, non est quod ei 
ullatenus refragemini. Nam ex publicis ac legittimis documentis in archivis ecclesiae vestrae 
repositis constat, quod quondam Joannes dux Brabantiae, patronus ecclesiae vestrae, alias 
anno 1282 feria quarta post festum S. Andreae ad augmentum cultus divini ac disciplinae 
ecclesiasticae consensit, ut canonici vestrae ecclesiae more aliorum capitulorum decanum 
sibi eligerent et inibi crearetur decanatus, utque investitura seu pastoratus ecclesiae parochialis 
de Oerschot uniretur hujusmodi decanatui essetque idem decanus canonicus et ejusdem 
loei investitus seu pastor, et ut haberet certos reditus et emolumenta tam ratione decanatus 
quam pastoratus et quod decimae tune ad eandem investituram seu pastoratum spectantes 
cederent in augmentum canonicatuum et praebendarum ejusdem ecclesiae. 

Quae quidem omnia et singula contenta in piefatis Uteris consensus Dni Ducis, prout ibi 
ordinata et statuta sunt, postmodum anno 1283 in festo Michaëlis archangeli, Dnus Joannes 
episcopus Leodiensis ad petitionem ejusdem ducis auctoritate sua ordinaria confirmavit 
ac etiam de novo, quantum opus erat, idipsum ordinavit ac statuit, decanatui dictae ecclesiae 
de Oerschot investituram seu pastoratum ejusdem ecclesiae aduniendo. 

Ac demum anno 1288 hisce omnibus etiam accessit consensus Daniélis de Oerschot militis 
ac compatroni dictae eccelsie de Oerschot. 

Cujus quidem incorporationis vigore in augmentum dictarum prebendarum cesserunt 
decimae, quae pro tune videlicet tempore hujusmodi incorporationis ad dictum pastoratum 
de Oerschot spectabant, nullatenus vero decimae novales, quae postmodum infra limites ejus
dem parochiae obventurae erant ac obvenerunt; illae enim ipsi decano Oorschotensi tanquam 
vero ac primitive pastori seu investito ejusdem ecclesiae remansissc notorii juris est. 

Et quamquam ahqui canonici deinde anno 1416 mensis Novembris de 24^ inter se condi-
derunt certum quoddam statutum - quo sese invicem ac futures dictae ecclesiae Oorschotensis 
canonicos astrinxerant - ,ut quicunque canonicorum ejusdem ecclesiae de cetero eligeretur 
aut assumeretur in decanum, jurare teneretur in suis ad decanatum receptione et admissione, 
quod ipse de seu pro novalibus decimis, quae in villa et parochia de Oorschot usque tunc 
obvenerant et futuris temporibus obvenirent, nihil peteret aut levaret ratione sui decanatus 
aut curiae pastoralis ecclesiae pretactae, sed quod ipse permitteret capitulum ejusdem ecclesiae 
decimis novalibus praefatis gaudere perpetuo sine ulla contradictione, et quod ipse ratione 
sui decanatus contentus foret aliis bonis ejusdem decanatus, - istud tamen statutum omnino 
invalidum ac nullum esse censeri debet, cum sine auctoritate et consensu patroni aut super-
iorum ecclesiasticorum ac etiam contra sacros canones conditum fuerit, quibus cavetur ut 
hujusmodi beneficia ecclesiastica sine diminutione conferantur. 

Ac proinde vos pro exoneratione conscientiarum vestrarum ad minimum tenemini intuitu 
dictarum novalium decimarum - quas ultra quinquaginta modios annuatim deinde excre-
visse non est dubium - ex iisdem novalibus pro uberiori dotatione dicti decanatus - cui 
praetactus pastoratus ecclesiae Oorschotensis annexus est - assignare XXV modios frumenti 
intra rationem scedularum canonicalium. Vel eo magis quod cetera bona, quae eidem de
canatui competere dicitis, exiguae admodum sunt utilitatis utpote per lites et reductiones 
multum extenuata. Quod etiam causam prebuit, ut idem decanatus a quarta Septembris 
anni 1571 usque nunc vacaverit, nee ab uUo fuerit acceptatus in gravissimum ecclesiae vestrae 
praejudicium et verisimiliter a nuUo aüter acceptabitur, nisi fiat augmentatio dotis ejusdem, 
prout major et sanior capituli vestri pars nobis in visitatione declaravit. 
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Quantum vero concernit declarationem vestram ad quartum et quintum articulos (de 
distributionibus) dictae nostrae reformationis credibile non est ejusmodi statuta vestra hac-
tenus observata fuisse, cum quidam ex vobis in praetacta visitatione nobis omnino contrarium 
confessi sunt. Adeo ut merito debeatis jam in usum deducere ac observare praetactam nostram 
reformationem decretis ncvissimi Concilii Mechliniensis, a Sede Apostoloca confïrmati 
et a capitulo ecclesiae Buscoducensis acceptati, plane conformia, ne notam inobedientiae 
erga Sedem Apostolicam incurratis. 

Ulterius decreto undecimi articuli dictae nostrae reformationis inhaerendo, interim vobis 
mandamus, ne ad conventus capitulares vocetis aut admittatis ullos, qui sub simplici tonsura 
apud vos resident aut in posterum residebunt, attento quod contrarius antiquus usus ecclesiae 
vestrae per Concilium Tridentinum sit abrogatus, quod Princeps saecularis, patronus vester, 
omnino etiam voluit observari. 

Denique quantum ad observantiam contentorum 15 et 18 articulorum dictae reformationis 
nostrae attinet, illa nullatenus debet differri, sed statim per vos procedendum erit ad depu-
tationem duorum juxta decretum Concilii Tridentini, cap. 6 Reform, sess. 25, et ulterius vos 
conformare debetis eidem Concilio Tridentino ac novissimo Mechliniensi Concilio, ad quod 
etiam omnia alia capitula hujus meae diocesis tenentur, sicut et in capitulo nostro cathedrali 
omnia ista in viridi sunt observantia. 

Quibus omnibus attentis, Nos, episcopus Buscoducensis praefatus, vobis omnibus dicta 
auctoritate apostolica, qua fungimur in hac parte, serio hortamur ac in virtute sanctae obe-
dientiae serio mandamus, ut infra tres septimanas super acceptatione et observantia omnium 
et singulorum articulorum dictae nostrae reformationis per vos necdum acceptatorum nobis 
cathcgorice ac simpliciter scripto respondeatis. 

Actum Buscoduci hac duodecima Maii 1609 et dno scholastico et vicedecano Oirschotanis, 
tamquam capituli commissario, presentibus Rev. dominis dno Decano et Officiali, a Reve-
rendissimo Domino traditum. 

Et erat subsignatum: Gisb. Masius, episc. Buscod. 

3. DE VISITATIE VAN ZOESIUS 14 JULI 1 6 1 5 * 

Visitatio Capituli Oirschotani anno Domini 1615, 14 Julii, Reverendissimi Dom. 
Nicolai Zoes, praesente Dom. Johanne Kievits, poenitentiario Buscoducensi. 

Kev. D. Johannes Hovhis, annos natus 84, hujus ecclesiae decanus et canonicus, propter 
senium et infirmitatem et debilitatem ingenii et memoriae a nobis non fuit auditus. 
D. Jaspar de Vos, senior canonicus annorum 74 ab annis 48 canonicus residens, interrogatus 
dicit undecim esse praebendas et esse praeterea decanatum, scholasteriam, quae est inter 
undecim praebendas, et cantoriam, quae est beneficium. Et ex illis undecim tantum residere 
quinque et D. Alexandrum Tynagel insinuasse suam residentiam, sed necdum advenisse. 

Interrogatus super residentia canonicorum ex fundatione vel usu et consuetudine dicit, 
quod per statuta capituli canonicus possit abesse a residentia per 40 dies, nihilominus permitti 
a capitulo absentias, relictis 8 modiis, si sint in loco non privilegiato, 4 modiis, si sint in 
privilegiato. Rogatus de beneficiis fundatis, dicit D. Walterum illa posse explicare et ex iis 
aliquos residere beneficiatos. Dicit expedite ut sit aliquis decanus et nominaret D. Walterum; 
decanum vero Hovium jam a 20 annis habere nominationem a Principe**, sed nunquam 
accepisse possessionem. Dicit onera beneficiorum aliquorum esse reducta aucthoritate Rev. 
Masii. Aliqua etiam beneficia, quae requirunt personalem residentiam, quorum rectores 
tarnen non resident. Dicit esse sex vicarios, qui faciunt officium pro canonicis et hoc satis 
laudabiliter et illos jam recepisse ab anno Officium Romanum. Dicit distributiones dari 
ad singulas Horas et annue ascendere ad 70 fl plus vel minus. Dicit etiam jura receptionis 
amplius non dividi inter canonicos, sed applicari vel reparationi fabricae vel restaurationi 
ornamentorum. Dicit Tulmaimum fuisse valde scandalosae vitae et habere suam sententiam, 
proinde non posse revocari, sed relinquere discretioni Reverendissimi Domini. Dicit duo esse 

* Zie blz. 198, 199. ** 'a 20 annis' moet zijn 'a 6 annis', zie blz. 171 

269 



xenodochia, unum quod est sub administratione canonicorum, quod est Dom. Boots, quod 
laudabiliter administratur; alterum quod est sub administratione Domini temporalis. Dicit 
scholam debere restaurari et expedire ut sit secundus, qui doceat, et non improbare, quod si 
a magistratu possit impetrari subsidium, expedire ut communi manu fiat. Dicit scholasticum 
et cantorem teneri ad residentiam. Canonicos esse jam probae vitae, uti etiam beneficiatos et 
vicarios. Computum xenodochii, quod est sub administratione Domini temporalis, jam reddi 
coram Domino temporali et seniori canonico. Dicit quod antiquitus solet esse campana 
in xenodochio, quae solet pulsari ad Missam celebrandam, quae solet fieri bis aut ter in septi-
mana; putat campanam adhuc esse in domo Domini de Oirschot. 

D. Walterus Cuyckius annorum 63, ab annis 16 canonicus residens, dicit necessarium 
esse decanum. Et interrogatus de residentia canonicorum, dicit eos qui absunt ultra 40 dies 
haberi foraneos, tarnen jam ab aliquot annis absentibus dari certam portionem et aequalem 
cum praesentibus ex certis decimis, ex quibus privilegiatis detrahuntur quatuor modii, non 
privilegiatis octo modii. Dicit sese ignorare, an scholasticus teneatur ad residentiam et illum 
debere tribuere 5(?) modios pro schola. Dicit ludimagistrum utcunque habere curam scholae, 
posse tamen et debere majorem habere. Dicit sese consentire, si magistratus contribuat pro 
ludimagistro, ut habeat una cum capitulo dispositionem. Dicit pastorem habere a capitulo 
20 modios et 35 fi. et unita duo beneficia. Etiam adimpleri onera beneficiorum. Dicit tres 
esse qui audiunt confessiones cum pastore, ex quibus ipse deponens est unus habeat in scriptis 
admissionem a Dom. Masio, 2"^ D. Franciscus Albrechts, (3"^) D. Gevardus canonicus. 
Dicit 12 esse beneficia exceptis 2 unitis pastoratui, quorum rectores sex absentes, inter quos 
D. Michael Meervoort, canonicus Eyndhoviensis, cujus fundatio habet, quod casu, que 
absit rector, cedant fabricae fructus, quos tamen ipse Michael adhuc percipit. Dicit rectorem 
beneficii Barbarae debere esse sacerdotem et teneri ad residentiam, sed impetrasse dispen-
sationem apostolicam ob studia. Aliis absentibus cedere fructus beneficiorum, sed debere 
componere cum capitulo pro absentiis. Dicit canonicos absentes esse Alexandrum Tynagel, 
Johannem (Jansen) ab Aerle, scholasticum Rodanum, Johannem Masium, canonicum Bus-
coducensem, Nicolaum van der Muelen, qui est in servitio Principis, et scholasticum 
de Gaule. 

Dicit esse quinque hospitalia, nempe quod est S. Georgii pro peregrinis, quod putaret pio 
convert! posse in hospitale decumbentium ad majus solatium communitatis et arcendos vagos 
nebulones, qui solent eo divertere; 2"™ quod est Amelrici Boots; 3̂ ™ quod est S. Annae; 
4"°> quod est Laurentii Rosaei; 5""" quod est Johannis Daems, qui reliquit pastori domum 
sub onere catechisandi. Dicit in majori hospitali, quod est S. Georgii, debere celebrari duas 
Missas, quae jam celebrantur in domo Domini temporalis. Dicit posse promoveri ad decana-
tum D. Reijsium. 

D. Gevardus ab Ostade annorum 30, ab annis 7 canonicus, habet licentiam audiendi con
fessiones, sed non in scriptis. 

Dicit omnes canonicos esse probatae vitae et sese inhaerere sententiae capituli pronunciatae 
contra D. Tulmannum. Dicit absentes beneficiatos percipere fructus beneficiorum, sed eos 
debere adimpleri curare onera. Dicit etiam sibi placere, si magistratus contribuat, habere 
illum una cum capitulo dispositionem ludimagistri. Debere etiam pastorem relinquere scho
lam. Nominaret ad decanatum D. Walterum Cuyckium. 

D. Folquardus Reijs J. U. L., annorum 30, ab annis 3 canonicus residens, dicit canonicos 
ex usu recipcre absentias. Dicit sese inhaerere decreto capituli in Tulmannum. Nominat ad 
decanatum D. Walterum. Dicit etiam hospitale pie convert! posse in hospitale decumbentium. 
Et pastorem non debere retrahere juvenes a schola, quod est in praejudiciuro ludimagistri. 
Dicit etiam placere magistratum una cum capitulo habere scholae administrationem, si 
contribuere velit. 

Johannes Henrici Alberti, 28 annorum, ab annis 12 cantor hujus ecclesiae Oirschotensis, 
habitat cum D. Gerardo canonico in diversorio sub signo 'aratri'. 

Postmodum comparens Rev. D. Johannes Hovius unacum Rev. Dominis de capitulo resigna-
vit ad manus Rev. Domini omne suum jus quod habet ad decanatum, quem de facto resignat 
et Rev. Dom. acceptavit et Domini consentiunt. 

Dom. de capitulo consentiunt in incorporationem beneficii S. Spiritus pro seminario 
Buscoducensi, ubi vacaverit per cessum vel discessum. 
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Intelleximus postea, D.Gevardumessesuspectum de suscitata prole excognata eamdemque 
prolem habitare et educari in Spoerdonck. 

Item eumdem et D. Johannem Henrici cantorem ire etiam ad venationes, etiam cum bom-
bardis. Et similiter Folquardum Reijs, eosdemque tres tabemas frequentare et inter potandum 
cantilenas cantare aliaque facere, quae non decent statum ecclesiasticum. 

D. Petrus Vladeraccus annoTum 45, ab annis undecim pastor in Oirschot, habet duo raillia 
communicantium, inter quos duos, qui non communicarint, nomine Theodorum Gerardi et 
Annam Gerardi, suspectos de haeresi. 

Dicit Gasparum van Esch a 13 annis esse concubinarium et Marcelium Stadthouders, qui 
quasi incertis sedibus vagatur et Silvaeducis suam habet concubinam. NuIIos quod sciat 
habet adulteros. Optaret Dominos de capitulo urgere aedituos, ut major ornatus templi 
habeatur cura, curarent etiam fieri ad minimum tria sedilila ad excipiendas confessiones 
Dicit etiam canonicos modo residentes esse exemplaris vitae. Optaret sibi dari subsidiarium 
in administratione sacramentorum, cum vix tantae communitati sufficiat. Dicit ludimagistrum 
non satisfacere officio suo, ex eo quod implicitus curae notariatus capituli: putaret illi unum 
adjungendum et serio monendum, habeat majorem curam scholae et non frequentet tabernas. 
Dicit computum fabricae reddi coram capitulo, proinde sese ignorare statum fabricae. In-
super addidit nunquam lumen ardere ante Venerabile Sacramentum. 

4. DE VISITATIE VAN ZOESIUS 21 EN 22 OKT. 1618* 

Bij deze tweede visitatie werd Zoes geassisteerd van de drie gegradueerde Bossche 
kanunniken: F. van Gestel aartspriester en officiaal, J. Kievits en C. van der Sterre. 
Na de kanunniken op 21 Oct. onderhoord te hebben, schreef hij hun daags daarna 
navolgende verordeningen voor. 

Nicolaus Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus Buscod. venerab. dilectis nobis 
in Christo decano et capitulo insignis ecclesiae coUegiatae Oirschotensis salutem in 
Domino. 

Absoluta nostra visitatione, authoritate Apostolica facta, assistentibus nobis rev. Dnis 
Francisco van Gestel archipresbitero,D° Joanne Kievits poenitentiario, D° Cornelio van der 
Sterre, canonicis graduatis ecclesiae nostrae cathedralisBuscod., quae sequuntur eadem autho
ritate decernenda duximus et decernimus. 

In primis generaliter quaecunque a sacris canonibus, presertim sacris Concilii Tridentini 
ac Concilii Provincialis Mechliniensis, de vita, honestate et modestia, vestitu decenti canoni-
corum retinendis et simul de luxu, ebrietate, illicitis venationibus, aucupiis, choreis, tabernis 
lusibusque et quibuscunque criminibus vitandis sancita sint, eadem omnia sub iisdem poenis 
tanquam hie repetita servari mandamus. 

Notanter statuta Rev"' D"' Masii, predecessoris nostri piae memoriae, vobis publicata 
anno Domini millesimo sexcentesimo nono, die decima sexta Martii,exceptis articulis dotem 
decanalem concernentibus, quorum effectum pendente lite de eadem dote inter decanum et 
capitulum suspendimus. 

Diligenter examinavimus ea quae ex parte vestra contra praefatam ordinationem de distri-
butionibus art 4° et 5" allegata fuerunt, iisque rejectis, distributiones tam quoad quantitatem 
quam quoad formam et modum distribuendi in dictis articulis fieri mandamus a Natali 
Domini proximo, sub poena quod fructibus singulorum canonicorum residentium detrahentur 
quatuor stuferi in singulis diebus, reparationi testitudunis chori applicandi. 

Monemus etiam ut infra festum Epiphaniae proximum eligatis et nobis denominetis duos 
ex capitulo, qui nobiscum vel cum vicario nostro juxta cap 6 sess. 25 de Reform, procedant, 
sub poena quod eo termino elapso et denominatione omissa, assumptis duobus canonicis 
ecclesiae nostrae cathedralis procedemus ad contenta in dicto capitulo. 

* Zie biz. 199 v.v. 
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Et attento jure communi, constitutionibus Concilii Tridentini ac ordinatione capittuli 
vestri, solemniter facta die 19 Febr. anno 1593* decretis etiam praefati D"' Masii, declarra-
mus omnia acta capitularia, quae deinceps fient, canonico non in sacris constituto suffragiium 
et votum dante, irrita et inania. 

Meminerint omnes nihil magis alios ad pietatem et Dei cultum assidue instruere quam eoruim 
vita et exemplum, qui se divino ministerie manciparunt. Cum enim a rebus seculi in altiorem 
sublati locum conspiciantur, in eos tanquam speculum reliqui oculos cenjicient, ex iisque su-
munt quod imitentur. Quapropter sic decet omnino clericos in sortem Domini vocatos vitaim 
moresque suos componere et habitu, gestu, incessu, sermone aliisque omnibus rebus mil 
nisi grave, moderatum ac religione plenum prae sese ferant, levia etiam delicta, quae in 
ipsis maxima essent, effugiant, ut eorum actiones cunctis afferant venerationem. 

Actum in Oirschot die 22 oct. 1618. 

XIV 

1615 JULI 2 1 . BRIEF VAN DE MAGISTRAAT VAN OIRSCHOT AAN BISSCHOP NIC. V. ZOES: 

DE GEMEENTE VERKIEST GEEN SUBSIDIE AAN DE SCHOOL TE GEVEN, MAAR WIL WIEL 

HET SCHOOLGELD DER KINDEREN VAN 10 OP 2 0 STUIVERS PER JAAR STELLEN** 

Eerweerdichlste, wijse, voirsienige ende seer discrete Heere, 

Mijn Heere 
Alsoe wij de geswooren raetsmannen, kerckmeesteren ende heijligeestmeesteren, op son-

daege lestleden voergehouden hebben tgeene Uw Eerw. ons alhier aangegeven ende gepro-
poneert hadde, mede dattet een saecke waere, daerdoer menigen geschickten man, see in 
den geestelijcken als weerlycken staete moechte opgevoet worden, ende ons van eenenyegelycke 
eere naegegeven soude werden, - Is by hen geresolveert ende ons voir antwoert gegeven, dat 
om in de schoole eenen goeden rectoir ende ondermeester te hebben oft eenen schoolmeester 
alleen te houden, stont tot laste van den scholaster ende capitulie, gelyck op meer andere 
plaetschen sulcx mede de maniere is. 

Ende dat omme te thoonen de goede affectie, die wij hadden totter schoole, ten eynde 
de schoolmeester van de goede gemeynte mede gebeneficieert moechte wesen, hem van elck 
kint, dat de schoole frequenteerden, in plaetsche van thien stuyvers tsjaers geaugmenteert 
hebben tot XX st., sulcx den tegenwoirdigen schoolmeester over de gemeynte hem niet en 
heeft te beclaegen. Allen twelcke wij UwEerw. wel hebben willen adverteren ende indyen wij 
deselve eenigen dienst oft vrientschap naer ons vermoegen connen gedoen, ons commande
rende sail ons altyt goetwillich ende bereet vinden, tkenne den Almoegenden Heere, die Uw 
Eerw., Eerweerdichtste, wyse, voirsienige ende seer discrete Heere - naer onse oitmoedige 
gebiedenisse in Uw Eerw. goede gratie - gelieve te gespaeren in lange ende saelige regennge. 

Uyt Oerschot desen 21sten july 1615 Van UwEerw. onderdaenige ende goetw.llige 
dienaeren ten dienste wat wij vermoegen 

Die schepenen der vrijheyt van Oirschot ende ter ordinantie derselver 
J. de Kelst, seer. 

A B H doss .Oirschot. 

XV 

1396 Jan. 31. Na het beleggen van een waarheid oorkondt Hertogin Johanna, da: het 
kapittel van Oirschot van ouds het jachtrecht op zekere goederen onder Mierd; en 
Hilvarenbeek bezat en dat de bezitters van die goederen het jachtgezelschap van 's na
middags tot in de inorgen van volgende dag vrije kost moesten bezorgen; zdang 

* De tekst van deze verordening is ons onbekend. ** Zie blz. 199. 
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zij dit weigerden, mochten de jagers een of ander stuk vee in pand nemen en evenwel 
van hun jachtrecht gebruik maken. Daarom wordt het kapittel in zijn recht door de 
Hertogin gehandhaafd tot zolang niet bewezen wordt, dat de bezitters van die goederen 
vrij van bedoelde diensten zijn. 

Copie: 
Johanna bi der gratiën Gods Hertoginne van Lutzenborch, van Lothrijck, van Brabant ende 

van Lymborch, Marcgrevinne des Heijlichs Rijcx, doen condt ende kenlic enenyegeliken, 
dat Wi uut versuec ende beden des dekens ende der capittelen onser kerken van Sente Peters 
t'Oerschot - overmidts letsel ende ongebruijc dat hen enen tyt herwaert gedaen heeft geweest 
in sekere diensten ende gyften, die si van outs hebben gehat, also si ons hebben doen thoonen, 
te weten is in den goede te Ghinhoven te Mierde, dat wilen was Jans van Tullen, ende in den 
goede te Esbeke tot Hilwarenbeke gelegen, dat te wesen plach Henries vanden Dyke - een 
waerheit hebben doen besetten bi onsen schouteit van Kempelant in jegewerdicheyt onser 
mannen van lene, wes die deken ende capittel onser kerken van Sente Peters t'Oirschot voirs. 
van desen tween diensten van outs hebben geuseert ende gehadt, welck waerheit onse schou
teit voergen. ons over heeft geseint, daerinne dat wi overmids onsen raet, daertoe van onsen 
wegen gedeputeert, claerlic hebben vonden na den getuyge in deser wairheit begrepen, dat 
die deken ende capittel voirs. van ouden hercomen jaerlics enen dienst hebben gehat op 
eIc van den goeden voirs., dats te verstaen dat si met denghenen die hen toebehoerden ende 
met hoiren perden, vogelen ende honden daer op gecomen hebben nae den eten vanden 
daeghe ende bleven daer eten ende drincken op des goets cost, des nachts daer tuevende 
ende des mergens daer ontbitende ende vorderende*; ende wanneer den deken ende der 
capittelen voers. dien dienst gewernt** waert, dat si dan daervoer panden ende hielden van 
den beesten, die si op die goede vonden, ende hoiren dienst deden, gelyc si op die goede gedaen 
souden hebben, daervoer dat si die beesten houden deden, totdat hoir cost van dien diensten 
betaelt was. Ende want wi bider heiliger kerken recht schuldich syn te bliven ende die te 
verantwerden van onrechte ende sunderlinge onser kerken van Sente Peters voerscreven, die 
onse vorders*** hebben helpen maken ende stichten, - So begeren wi ende willen, dat die 
deken ende capittel onser kerken van Sente Peters t'Oerschot voers. voirtaen allewege hebben 
ende vredelic gebruken des diensts voers. op den goeden van Ghinhoven ende van Esbeke 
voergen., also si van outs gedaen hebben, also lange totdat ons met meerre bescheit gethoent 
werde, dat dese voers. twe goede van desen dienst vrij ende ongehouden syn. Ende voert 
dat sij selve mogen panden ende houden die beesten op dien goeden wesende, waer hen die 
dienst gewernt worde, gelijc si van ouden tiden gedaen hebben. Bevelen daeromme ernstelic 
onse schouteiten van den Bosch ende van Kempelant die nu sijn of namaels wesen sullen, dat 
si den deken ende der capittelen voirs. te hoiren versuec altijt behulpich syn hoiren dienst te 
gecrigen, gelyc voirs. steet, op den goeden voirgen, si syn vererfpacht, gescheiden of onge
scheiden also verre die strecken, also wael alsof die goede noch geheel ende ongescheiden 
weren, sonder enich wederseggen. 

In orconden des briefs, daer wi onsen segel aen hebben doen hangen, gegeven te Bruessel 
des Maendachs voer Onser Vrouwendach Purificatio in 't jaer Ons Heren MCCC negentich 
ende vive na costume 's Hoefs van Cameric. 
In de plica: Per Dominam Ducissam personaliter, presente Dno de Wittam, Sen. Brabant. 
1166 nr. 6. Zegel geschonden. 

* vorderende zal hier waarschijnlijk betekenen: steun, bijstand verkrijgende. **van wernen 
(weernen, waernen)= weren, weigeren. *** voorvaderen. 
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NOTEN 

1. Onder de Oirschotse charters, welke wij raadpleegden, waren verscheidene nog van het 
kapittelzegel voorzien, maar geen enkel zegel was volkomen gaaf; waarschijnlijk was het 
randschrift: S(igilhim) Capituli et Ecclesie S. Petri Oirscottensis. 

2. Zie wat wij schreven over de heren van Hilvarenbeek op blz. 20. In de tweede helft 
der 16de eeuw schijnt het patronaatschap der familie van Merode in Oirschot door twee 
leden uit dit geslacht te zamen uitgeoefend te zijn, t.w. door een v. Merode, heer van 
Oirschot en Hilvarenbeek, en door Jan IV v. Merode, heer van Duffel, Gheel enz. Deze 
laatste toch liet in 1601 zijn recht op het Oirschots patronaat als erfgoed achter aan zijn 
zoon Philips (J. TH. DE RAADT, De heerlijkheden Duffel, Gheel en hunne Heeren p. 64, 65) 
en bij de ontbinding van het kapittel in 1649 worden als de patroons der kerk van Oir
schot genoemd voor de ene helft de Staten-Generaal (als de opvolgers van de Hertogen 
van Brabant) en voor de andere helft: Floris v. Merode, heer van Oirschot en Hilvaren
beek, markies van Deynze, samen met de heer v. Merode, met wie waarschijnlijk Maxi-
miliaan, zoon van even genoemde Philips, bedoeld is. 

3. In stukken van later tijd staan ook de kerken van Middelbeers en van Wintelre en Vessem 
gepatroneerd onder het kapittel van Oirschot. 

4. Van de oorkonden van 1219 en 1222 vindt men facsimiles in WELVAARTS, Gesch. v. Bladel 
en Netersel tegenover blz. 154 en 156; de oorkonde van 1207 is gepubliceerd in ERENS 
nr. 57. Oirschotse toponiemen als 'die prosdonc' en 'dat proestbroeck' herinneren nog aan 
de oude proostdij aldaar (meer waarschijnlijk dan aan de proost van Alem). 

5. Een latere Theodoricus (Diderik, Dirk) Berthout(s) was in 1398-1406 kanunnik v. Oir
schot, in 1398 en 1400 tevens niet-residerend pastoor van Aerle; hij maakte zijn testament 
19 febr. 1406 (zie I 167 A 51b). Volgens COPPENS III: 2 blz. 150 zou hij rond 1396 tot 
kapitteldeken zijn aangesteld, maar nergens vonden wij hem als deken vermeld. 

6. AKOreg.D 139f°13en 16r.WilhelmusdePomerio(bij SCHUTJESV 366Wilh. dePomele! 
geheten) wordt als deken vermeld in 1503-1509; waarschijnUjk werd hij door boven
genoemde Arnoldus Huweel opgevolgd. 

7. Vermoedelijk wilden partijgenoten van Willem van Oranje de bisschop gevangen nemen. 
8. De kanunnikenprebende van J. v. d. Hagen werd in 1581 door Maximiliaan de Morillon, 

vicaris-generaal van het aartsbisdom Mechelen, 'sub pretextu devolutionis' (omdat de 
koning de tijd van benoeming had laten voorbijgaan) toegekend aan mr. Petrus van der 
Schoot. In die tijd veroorzaakte de oorlogstoestand meermalen onregelmatigheden bij 
het confereren van prebenden. De clericus-kanunnik Aert v. Breugel was in 1579 in het 
huwelijk getreden. Als clericus stond hem dit vrij, maar volgens voorschrift van het 
kapittel moest hij dan zijn canonicaat vaarwel zeggen. De koning vergaf zijn prebende 
13 Mei van genoemd jaar aan Philippus Rattaler, woonachtig bij zijn ouders te Utrecht. 
Ook hij sloot een huwelijk, zodat de Geldersman Dionisius Wesenhaghe naar diens 
prebende solliciteerde. Rattaler beweerde, dat de zaak een militaire aangelegenheid was 
en dat de prebende 'ter vrijer collatiën van den gouverneur ende generaelen capiteynen 
van desen lande' stond. Onder dat 'pretext militaire' bleef hij zijn prebende behouden 
tot 5 April 1584, toen ze aan Louis Manissier werd toegekend. De beurt van toekenning 
was toen eigenlijk aan de heer van Merode, maar de Koning eigende ze zich toe 'jure 
fisci seu confiscationis.' Nadat Manissier afstand had gedaan (tengevolge van ruUing), 
collateerde de Koning 9 Aug. 1586 de prebende aan Johannes van der Hoeven. Nog een 
paar andere gevallen: Na de dood van Heer en mr. Jacobus Herman van Kamerijk 
(Cameracensis) - 'trucidatus ab hostibus regiae Majestatis Eindhoviae 8 sept. 1582' -
benoemde de Koning op 10 okt. d.a.v. 'jure fisci' Henricus Loeffius van 's-Hertogenbosch 
tot kanunnik, hoewel de benoemingsbeurt ook toen aan de heer van Merode was. De 
prebende van Aert Hoen van Hoensbroek, domdeken van Luik, f juli 1586, gaf de 
Koning in Mei 1587 aan reeds genoemde Dion, de Wesenhaghe, die zich echter andermaal 
zag teleurgesteld, want een niet genoemde mededinger nam haar onder 'militair pretext' 
in bezit. 

9. 1166 nr. 52. Aangaande de kwestie van 1591 over het al of niet aanstellen van een nieuwe 
deken bevindt zich een verzameling stukken in R A B Papiers d'Etat et de l' Audience, 
doss.914. 
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10. Annates de la société archéologique de Namur t. XLV, 1950, p. 295. In die mededeling is 
een bewijs te zien van het overigens welbekende feit, dat de Bossche Latijnse school 
(onder het beheer van het kapittel van St. Jan) wijd en zijd vermaard was. 

11. Het schijnt dat naast een rentmeester (receptor) aan het kapittel soms een sindicus ver
bonden was. Vermoedelijk was de sindicus belast met het toezicht over de vaste goederen, 
zoals landerijen en gebouwen, en had de rentmeester het beheer der inkomsten en uit
gaven. Oudtijds schijnt men de rentmeester ook cijnsmeester genoemd te hebben, want 
in 1240 wordt Godefried van Sonderwijk cijnsmeester van het kapittel geheten. Tax]rs. 
27 blz. 281. 

12. Toentertijd vier gehuchten onder de parochie Oirschot, tegenwoordig onder de parochie 
Best. In het latijnse stuk heten zij 'pastoriae' (afgeleid van pastor = herder, of van pastura 
= weide);de Oirschotse archiefstukken geven in het nederlands het latijnse woord 'pas-
toria' weer met herdescap en hertganck. De vier gehuchten waren dus hertgangen van 
de gemeente Oirschot, buurten welke deel uitmaakten of eertijds uitgemaakt hadden van 
de gemeentegronden. Naast de vier bovengenoemde worden nog verscheiden andere 
hertgangen onder Oirschot vermeld, zoals Kerkhof, Spoordonk, Hedel, Boterwijk, 
Hersel, Straten en Notelen (oudtijds waarschijnlijk Rotelen geheten). 

13. Deze hoeve was afkomstig van Rutger v. Erp; in 1474 en later was ze het eigendom van 
Daniel van der Meyen (waarschijnlijk dezelfde die in 1523 vicecureit van Oirschot was); 
nog later behoorde zij waarschijnlijk aan Jan v.d. Ameyden, kapitteldeken van Eind
hoven en pastoor van Bladel, die ze bij testament van 20 febr. 1537 zal hebben nagelaten 
aan Daniel Arnoldi v.d. Ameyden. Deze laatste verkocht ze 7 febr. 1560 aan Thomas 
Dirks van Roy (A K O ,regestenlijst). 

14. Karel V als hertog van Brabant vorderde in 1516, dat van alle geestelijke goederen, 
verkregen na de dood van Karel de Stoute, hun rentenopbrengsten van twee(?) 
jaren als belasting betaald zouden worden; 'ende wierden seer scherpelijck geëxecuteert 
in 't quartier van Den Bossche', schrijft OUDENHOVEN, ed. 1670, p. 124. 

15. Die familieleden waren de acht gebroeders (achterkleinzoons van de stichter): mr. 
Nic v.d. Ameyden S. Th. L. kapitteldeken van Eindhoven, mr. Henricus, advocaat bij 
de raad v. Brabant, Daniel, de vader van rector Bernardus, Jacobus bijgenaamd de 
zwarte ruiter, Arnoldus, Albertus, Godefridus, kastelein van Oud-Herlaer, en mr. Jo
hannes, raadsheer te Salzburg. Verder de naaste familieleden van rector Arnoldus van 
Breugel (in 1575 schepen te 's-Hertogenbosch), met name diens broer mr. Willem v. 
Breugel, advocaat en raadheer in het Hof van Brabant en hun zwagers Johannes van 
Esch, president-schepen te Oirschot en rentmeester des heren aldaar, gehuwd met Theo
dora v. Breugel, Henricus van den Schoot, gehuwd met Maria v. Breugel, en Martinus 
van Beers, rentmeester te Ravestein, gehuwd met Aleidis v. Breugel. Vgl. A. M. FRENKEN, 
Genealogieën van eenige voorname, aan elkaar verwante Meierijsche Geslachten (1918) 
blz. 5, 6, 21. 

16. Waarschijnlijk zoon van Jhr. Willem Vos van Beerse, schout van Oirschot, die gehuwd 
was 1 ° met Catelijn v. den Velde, 2° in 1474 met Mechteld v. Gestel; FRENKEN a. w.blz. 54. 

17. Gewoonlijk het St. Georgiusaltaar geheten, waarop ook het aanstonds nog te vermelden 
beneficie van O.L. Vrouw gevestigd was. Dit altaar had twee fundaties ter ere van St. 
Georgius, vandaar dat het Georgiusbeneficie onderscheiden werd in een 1ste en een 2de 
fundatie. Aan de 1ste fundatie behoorde (in 1611) o.a. een jaarlijkse erfpacht van 18 lo
pen rogge op de huizing te Oirschot, 'die graeu zee' genaamd, en van 1 mud rogge op 
de herberg 'de zwervende man' (ad vagum virum), vroeger 'de karre' geheten. 
Ook bestond een St. Georgiusbeneficie in de kapel van het St. Jorisgasthuis, waarvan 
in 1508 rector was Jan v. Merode, pastoor van Bladel, student aan de universiteit van 
Keulen. / ]66, nr. 29 suppl. 

18. Waarschijnlijk de latere priester Hendrik, zoon van Jhr. Adriaan Vos van Beerse, schout 
van Oirschot. FRENKEN a.w. blz. 54, 55. 

19. De kapelanie van St. Jan Ev., Martinus, Nicolaas en Odulphus was gesticht en met een 
dagelijkse Mis belast door Jordaan Brant van Straten. Deze Misfundatie was vermoedelijk 
dezelfde als vermeld onder nr. 1. Het kapittel van St. Jan te Luik verklaart op 10 Dec. 
1423 dat zijn medekanunnik Jacob Croy, executeur van het testament van Jordaan Brant, 
de renten door dezen aan de kapel van St. Jan Ev., Martinus, Odulphus en Nicolaas ge
maakt (gaande uit een stuk land te Best, geheten 'dat groet Rullen'), aan Gerardus de 
Heer, kapitteldeken van Oirschot, heeft overgedragen /167 A 32e. 

20. Wegens het oorlogsbedrijf zullen de meeste kanunniken van Oirschot in die tijd naar hun 
refugiehuis in 's-Hertogenbosch zijn gevlucht. Deken en kapittel hieven 4 april 1507 
eenstemmig hun residentieplicht op van wege 'de oppressie', welke zij dagelijks hadden 
te verduren van allerlei ruiters en krijgsvolk; tot aan St. Jan-Baptist-Geboorte zou het 
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ieder van hen vrijstaan zich naar veiliger oord te begeven. Deze verordening werd op 
1 dec. 1513 vernieuwd (D 139 f ° 58 v. 77 r.) Philips van Kleef en Mark, heer van 
Ravestein enz, verleende 1 Jan 1516 aan Oirschot een in het frans gestelde sauvegarde: 
omdat de koning inwoners en kapittel in zijn bijzondere bescherming neemt, beveelt 
hij aan alle legeroversten om geen krijgsvolk in het dorp te logeren en hen vrij te houden 
van ooriogsrekwisities. / 166 nr. 37. 

21. In het 18-eeuws register K L 140 (A K O ) heeft mr. Jan v. Heum, rentmeester en secre
taris van 'het kapittel' bij het altaar der Twaalf Apostelen en St. Hubertus aangetekend: 
'Mij is gebleken, dat desen altaar is denzelve, welke genaamt word den Hijligen Sacra
mentsaltaar.' 

22. Willem Berthoud heet in het latijns document 'gekozen en bevestigd' bisschop van Luik. 
Na de dood van Jan van Vlaanderen (f 1292) waren bij de bisschopskeuze de stemmen 
verdeeld tussen Hugo van Henegouwen en Willem Berthoud hetgeen onenigheid veroor
zaakte. Hugo ontving zijn bevestiging van den aartsbisschop van Keulen, waarvan het 
bisdom Luik suffragaan was. Ook Willem schijnt een bevestiging te hebben ontvangen, 
doch zeker niet van de Paus, die de keuze vernietigde en Hugo van Chalons benoemde. 
Willem Berthoud werd in 1296 bisschop van Utrecht. 

23. In het statuut wordt gezegd, dat de kapittelvergadering op de gebruikelijke wijze speciaal 
was aangezegd. De aanzegging der kapittelvergaderingen was de taak van de roedrager. 
Jan van den Doernen van Aerschot is de eerste, die vermeld wordt. Het ambt werd door 
Hertogin Johanna ingesteld bij gelegenheid, dat zij op 4 febr. 1387 in haar kerk van St. 
Petrus te Oirschot {^onse kerke') een jaargetijde voor haar stichtte. Alsdan vergunde zij 
het kapittel de aanstelling van een roedrager, die vrij zal zijn van alle belastingen, evenals 
de roedragers in hare kerken van Beek en St. Oedenrode (1166 nr. 4) Bij het stichten van 
een jaargetijde in dezelfde Oirschotse kerk op 18 sept. 1420 stelde Hertog Jan IV de 
rentmeester en de roedrager van het kapittel vrij van belastingen en machtigde hij het 
kapittel om degenen, die hun cijnzen niet betaalden, door zijn rentmeester te doen uit-
panden. (1166 nr. 9). Wij hopen beide stichtingsacten later tegelijk met het jaargetijden
boek van Oirschot te publiceren. 

24. Binnen acht dagen daarna moest hij de kapittelheren voldoen 'de plumbo percepto', d.w.z. 
de loden penningen, welke zij voor het onderhouden van het Goddelijk Officie ontvangen 
hadden, tegen gangbare munt inwisselen. De overige betalingen moest hij doen vóór 
23 juni (vigilie van St. Jan Bapt.) D 139 f 35 

25. De bewerkers van de Analecta Gijsb. Coeverincx noemen (in de naamlijst van An. Coev. 
dl. I) Ger. Diemen kanunnik (van 's-Hertogenbosch?) maar vermoedelijk was hij een 
leek. 

26. Petrus v. Vladeraken gaf blijkbaar les aan de hoogste afdeling der kapittelschool. Vroeger 
was hij leraar geweest, aan de latijnse school te 's Hertogenbosch (SCHLTTJES IV 411). In 
zijn verslag over de toestand van het Bossche vicariaat in 1661 schrijft Jud. Houbraken 
over Oirschot: 'Ab antiquo hic fuerunt seminaria latinae, graecae, imo et hebraicae 
linguae, in quibus aliquando docuit magni nominis Fladeraccus' B. B. XI 37. 

27. Het z.g. groot gasthuis, nl. dat van St. Georgius, gewoonlijk het St.-Jorisgasthuis of 
St.-Jorishospitaal geheten, behoorde volgens zijn institutiebrief van 1336 onder het beheer 
te staan van de tijdelijke heer van Oirschot en het kapittel. Het Bootsgasthuis (hospitale 
Boets) werd het klein gasthuis geheten. Over de bovenbedoelde vier gasthuizen SCHLITJES 
V 372, 373. 

28. Gaspar van Esch was een zoon van Philips van Esch en diens eerste vrouw Aleid Verbeek; 
hij was niet dezelfde als Gaspar van Esch, die vermeld wordt op het einde van bijlage XIII 
nr. 3. Deze laatste was waarschijnlijk een zoon van Jan van Esch, president-schepen en 
rentmeester der heren van Oirschot en Theodora van Breugel. FRENKEN Genealogieën 
era. blz. 32, 33. 

29. Toen het kapittel in handen der Gereformeerden gekomen was, was een der provisoren de 
gereformeerde secretaris Petrus van Andel in zijn kwaliteit van 'canoniek ende scholaster 
des Capittels der vrijheyt Oirschot'; later werd hij 'deken' van het kapittel; hij stierf 24 
juni 1700. CoppENS III: 2 p. 151 stelt zijn 'dekenaat' abusievelijk vóór de ontbinding 
van het kapittel, alsof P. v. Andel, die slechts een protestantse vruchtgebruiker was, een 
katholieke deken zou zijn geweest. 

30. Juan de la Cerda, hertog van Medina Cell, landvoogd in de Nederlanden 1572-1573, 
naast de hertog van Alva. 
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Raemsdonck, mr. Th. v., 176, 217, 218 
Raet de, kan., 82 
Rattaler, Ph., kan., 274 
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Renier, schol., 23, 36, 49, 90 
Reys, F., kan., 270 
Robillart, N., kan., 258 
R(e)odanus,G., 61,92 
Rodanus, G., pr., 158 
Rode, graaf Arnulfv., 14, 100, 103, 160 
-, Giselb. V., 5, 159 
-, Theod. V., kan., 159 
Rosa (Roseus), L., kan., 261,265 
Rosweyde, H., S.J., 158 
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Rover, G., kan., 179 
Rijck de, kan., 84 
Rijckel, W. v., abt, 91 
-, W. E., kan., 37, 38, 83, 84 
Rijn, C. V. d., kan., 200 
Rijsingen, L. v., pr., 233, 237, 239 
Rijt, J. V. d., kan., 264 
Rijthoven, Mart. v., biss., 113 

Sanders, B., 155 
Santfoort, P. V., 149, 151 
-, Th. V., 145, 150 
Sceepstal, Goosen Moedel v., 105 
-, J. V., past. Helvoirt, 105 
-, Th. V., schol., 105 
Schellekens, A., 33 
Schenckels, J., not., 258 
Schilders, Serv., dek., 30, 64, 91 
-, Serv., vicarius, 84 
Schinvelt, G., schol., 108, 126 
Schonck, Th., 129, 161 
Schoot, H. v. d., not., 261 
-, mr. P. v. d., 274 
Scuermans, G., 80 
Scgers, Th., kan., 114, 115, 145, 149-155, 

161 
Sixtus IV, paus, 80, 104 
Snepschoet, v. d., 184 
Snoeck, J., kan., 169 
Smeyers, L., O.P., 38, 83 
Sombeke, Agnes v., 160 
Sommeren, cantor, 83 
Sonderwijk, G. v., 275 
Sonnius, Franc, biss., 28-30, 61, 64, 110-

113, 131-140, 161, 196, 197, 261, 262 
Spalbeek, Aleid v., 20 
Spierincx G., 149, 151 
Spilmeker, H., schol., 250 
Spreuwel,A.v., 41,86, 87 
-, J. v., 40, 84-86 
-, N. v., 40, 85 
Spycker, v. d., 176 177, 215-226 
-, Engelb.,pr., 176 177, 215-226 

Stakenborch, J., 80 
Stapleton, Th., dek., 35, 81 
Steensel, G. P. v., 143, 144 
Sterre(n), B. v. d., 185 
-, C. P. v. d., 200, 271 
Stockelmans, H., pr., 188, 190 
Stockem, baron G. E. v., 22, 89 
Sweerts de Landas,, 21 
Symonis P., past. 40, 86, 92 

Tabbers, G., dek., 22 
Tapper v. Enkhuizen Ruard, prof., 26, 27, 

55, 56, 92, 109, 130, 196 
Thenput de Buederick, W., vic, 218 
Thomas, schol., 105 
Tho(u)rot(t)e Robertus de, biss., 23, 47 
Thys(-ius) , Isfr., O.Praem., 97, 99, 158-160 
Ticelmus, dek., 18, 34 
Tilborg, H. v., kan., 18 
Tisnach, Ch., 133, 170 
Tour, H. de la (de Turre) dek., 111, 112, 133, 

135, 140 
Trecis, Jac. P. de, aartsdiaken, 23, 47, 90 
Tudeschis, Nic. de (Panormitanus) 61, 92 
Tulden, H. v., (Tuldenus), past., 36, 83 
Tulleman, G., kan., 197-201, 264-267 
Tynnagel, A., kan., 265, 270 
Typoets, J., off., 196 
Typoots, M., 132, 262 

Uden, G. v., 127, 128 
Uulbodo, pr., kan., 18 

Veken, B. v. d., OESA, past., 172 
Venne, Th. v. d., 227 
Vennius, G., schol., 105, 197 
Verbeeck, H., pr., 266 
Verkens, not., 198 
Verreept, H., dek., 28-30, 34, 40, 60, 64, 65, 

83,86,87,91, 110 
-, P. M., 29 
-, S. (Verepaeus) 29, 38 
Viglius, 161, 170 
Vivario, zie v. d. Vijver 
Vlaanderen, Jan v., biss., 168, 208, 276 
Vladeraken, P. v., past. 172, 197, 199, 264, 

271,276 
Vlemincx, M., not., 185, 227, 242 
Vlierden,v., 183,237, 238 
Voermans, L., 227 
Voirst, N. V. d., 159 
Voort, N. V. d., 150, 152-154 
Vorst, J. V. d., dek., 108, 126, 134 
Vos{s), 178, 183-185, 188, 227 
-, H., pr., 176, 187, 258 
-, Jaspar, kan., 198, 261, 263, 269 
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- , Joh., pr., 230, 250 
- , W., schol., 175,214 
- V. Beerse, 275 
Vossius, 154 
Vrancx, A., 130 
Vrient, A., dek., 107 
Vri(e)se, A. J. de, 153-155 
Vryessele, W. de, kan., 258 
Vijver, G. v. d., 189 

Waelwijck, J., 218 
Walterus, past. Bladel, 168 
Wenceslaus, hertog, 33, 175, 214, 215 
Wesemaele, Margar. v., 20 
Wesenhaghe, D., 274 
Weteringen, J. v. d., 160 
Weyer, J. H. v. d., past., 89 
Weylhusen, A. de, 238, 241 
Wichmans, Aug., dek. Tilburg, 172 

Wilhelmi, A., 146 
- N., 150, 151 
Wilhelmus, past. Esch, 90 
- , schol., 105, 125 
Willems, P., pr., 143, 144 
- (Wilhelmi), S., not.. I l l , 132 
Wittam, heer v., 273 
Wouters, P., kan., 149 
Wouwer, J., 33 
Wytflet, H., 149 

IJsbrands, H., 197, 264 

Zegers, zie Segers 
Zo(e)meren, N. G. v., 33, 38 
Zomeren, G. v., kan., 249 
Zoes, Nic. V. (Zoesius), biss., 27, 37, 58, 114, 

115, 166, 171, 172, 198-204, 269-273 
Zuetrix, 183,237,238 

R E G I S T E R VAN T O P O N I E M E N ^ 

Alem, 165 
Alphen, 37 

Beek, zie Hilvarenbeek 
Beers, 186 
- , stoutenhoeve, 186 
Bladel, 168 
- , vorsel, 168 
Boxtel, 113, 142 
Breda, 25, 107, 113, 124 
Breugel, 114, 147, 149, 150, 154 

Eerschot, zie St. Oedenrode 
Eindhoven, 113 
Enschot, 25, 53 
- , horenpoel, 25, 53, 90 
- , sonderloch, 25, 53, 90, 91 
Esch, 32, 49 

Gansoyen, 26, 54, 55, 91 
Gemert, 177 
- , milschot. 111 
Goirle, 25, 52, 89 

Gasteren, 19, 25, 52 
Cortessem, 25, 107, 124 

Diessen, 19 
- , bavelt de, 80 
- , boyensbeemd, 80 
- , doet den, 80 
- , ha(e)ghorst, 80, 90, 91 
- , hertogenbroeck's, 32, 76 
Diest, 25, 107, 124 
Doeveren, 26, 54 

Helvoirt, 105 
Hertogenbosch 's, 174 
Hilvarenbeek (Beek), 11-92, 103, 

124, 169 
- , byest, 80 
- , esbeek, 40, 90, 273 
- , gor(o)p, 90, 91 
- , loo, 90 
- , spulle, 40 
- , steenvoirt, 80 
- , veldhoven, 25, 53 

107, 113, 

^ De namen van gehuchten, akkers enz. staan cursief onder de naam van stad of dorp, waar
onder zij behoren. Op meerdere bladzijden van het boek komen dezelfde plaatsnamen voor; 
naar al die bladzijden te verwijzen, schijnt ons overbodig. Ook worden niet alle plaatsnamen, 
die in het boek voorkomen, in dit register vermeld. Enkele reeksen van toponiemen vindt 
men op blz. 209 en 210; wij volstaan met hier naar die bladzijden te verwijzen. 
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- , \oort, 90 
Hogeloon, 5, 159 
Hulsel, 165 

Liempde, 145 
Lieshout, 186 
- , ravel-of revelschot, 186 
Lith, 90 
Lommel, 11, 13, 15, 25, 45, 46, 52, 79 

Maaseik, 21, 22 
Macharen, 165 
Middelbeers, 193, 274 
- , westelbeers, 19 
Mierde, 273 
- , ghinhoven, 2Ti 
Moergestel, 26, 54 

- , loehosch die, 231 
- , not(t)el(en), 190, 275 
- , papenvoert die, 230 
- , perkensvoirt, 230 
- , proestbroeck, 244, 274 
- , prosdonck die, 274 
- , spoordonk, 190, 230 
- , straten (strathem), 235, 238 
- , verre(n)best, 176, 182, 226 
- , verstenbest^), 190 
- , vleute de, 264 
Ommel, 200 
Oostelbeers, 274 
- , belschut't, 214 

Poppel, 13-15 
- , hulsel, 23, 25, 48, 90, 91 

Nederwetten, 158 
- , hooidonk, 25, 107, 158, 161 

Riel, 19 
Rode (Rooi), zie St. Oedemrode 

Oedenrode, St. (Rode, Rooi), 12-18, 29, 32, 
45,46, 53,95-161, 169 

-, e(e)rschot, 95, 104, 105, 119, 121, 133 
- , houthem, 151, 161 
- , jexschot, 105, 161 
Oirschot, 19-21, 25, 32, 53, 89, 103, 107, 

109, 113, 124, 130, 142, 165-276 
- , aerle, 177, 182,235 
-, best, 165, 176, 182, 183, 219, 235 
- , boterwijk, 190, 244 
- , eeckerschot, 176 
- , e(e)rtbrugge, 241 
- , groet rullen dat, 275 
- , haperdonck, 241 
- , he(d)el, 190, 226 
- , he(e)rsel, 190, 275 
-, houte ten, 182, 235 
- , kerckhoff, 186, 190 
- , lepelbroeck, 231 
- , lerpt die, 226 

Son, 165 
- , eickersrijt, 226 
Strijp, 165 

Tilburg 
- , westtilburg, 25, 52, 89 
Truiden, St., 165 

Vessem, 274 
Vlieiden, 238 
- , berschot, 238 
Voorschoten, 18 

Waalwijk, 26, 54 
Wintelre, 145, 274 
Woensel, 165 
- , acht, 176 
- , me(y)nsvoert, 176, 218, 221 
- , neunis (nuinis), 220 

*) Ook was er een gehucht naaste(n) best. 
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