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Tekstuitgave van de Bredase necrologia en obituaria 

●     Begijnhof (1353) ca. 1500-1626 
●     Norbertinessenklooster Sint-Catharinadal (1271-1960) 
●     Grote of OLV-kerk: kanunniken en kapelanen (1303-1580) 

Versie: 1998-08-10 

In de late middeleeuwen, maar ook daarna, was er een zeer sterke overtuiging 
dat men na de dood in het vagevuur terecht kwam (zie Rosenthal (1971) 
p.11). In het vagevuur, een voorportaal tot de hemel, kon men boete doen 
voor de zonden begaan tijdens het leven. De kerk besteedde er veel moeite 
aan om de levenden te leren wat te doen voor de doden: voor zichzelf en voor 
anderen. 

Mensen die hun einde voelden aankomen stelden in hun testament vaak geld 
beschikbaar om na hun dood voor hun ziel te bidden. Dit om hun verblijf in 
het vagevuur te verkorten. Ook familieleden of vrienden konden geld voor dit 
doel te beschikking stellen. 

Een groot deel van dit geld ging naar kerkelijke instellingen, zoals kloosters, 
begijnhoven en kerken. Deze instellingen verplichtten zich als tegendienst 
regelmatig gebeden te zeggen voor de ziel van de overledene. Regelmatig 
kon één mis per jaar zijn, maar ook wekelijks of maandelijks. Dergelijke 
gebeden werden memories of jaargetijden genoemd. De geestelijken 
aanwezig bij de gebeden hadden vaak recht op een kleine uitdeling in geld of 
in natura (brood of wijn). 

Met het populair worden van dergelijke memories groeide de behoefte aan 
een goede administratie. De namen van de overledenen werden ingeschreven 
in een speciale kalender, waarin ook al de namen van de overledenen 
heiligen en andere kerkelijke hoogtijdagen werden bijgehouden. Dergelijke 
kalenders noemen we necrologia of obituaria. Een necrologium is een 
liturgisch boek: bedoeld om voorgelezen te worden tijdens een liturgische 
viering (koorgebed bijvoorbeeld). Een obituarium is een meer administratief 
document dat de verplichtingen vastlegt. Daarnaast werden er andere 
registers aangelegd, bijvoorbeeld om vast te leggen op welke onderpanden de 
rentes gegeven waren. 

De kalenders moesten regelmatig opnieuw aangelegd worden. Hoofdoorzaak 
was meestal gebrek aan ruimte. Het aantal namen nam toe, maar per dag was 
er beperkte ruimte voor nieuwe namen. Een andere oorzaak kon zijn dat de 
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oude handschriften moeilijk leesbaar werden. De necrologia en obituaria 
werden vaak honderden jaren bijgehouden. Een diepgaand onderzoek van de 
overgeleverde manuscripten is daarom altijd nodig. 

De obituaria en necrologia en aanverwante registers zijn een rijke bron voor 
de geschiedenis: 

●     wie voelden zich verwant met een kerkelijke instelling 
●     informatie over sterftecijfers 
●     informatie over de inkomsten van een instelling 
●     informatie over de gebouwen (zerken, altaren) 
●     kerkelijke rituelen 

De obituaria en necrologia die voor Breda bewaard zijn gebleven zijn sterk 
met elkaar verweven. Dezelfde personen werden vaak in verschillende 
registers opgenomen. Vooral het jaargetijdenregister van het begijnhof en de 
registers voor de Grote- of OLV-kerk zijn sterk verboden. Oorzaak hiervan 
was dat de begijnen een deel van de memories afwerkten in de Grote kerk.  
Vanwege de verwevenheid is besloten deze registers met elkaar en 
geïntegreerd uit te geven. Daar dit project over een zeer lange tijd heeft 
gelopen (meer dan 15 jaar) zijn er hier en daar toch wat inconsequenties 
ingeslopen, vooral wat betreft het gebruik van afkortingen en literatuur- en 
bronverwijzingen. 
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FRANS GOOSKENS 

Tekstuitgave van de Bredase necrologia en obituaria 

●     Begijnhof (1353) ca. 1500-1626 
●     Norbertinessenklooster Sint-Catharinadal (1271-1960) 
●     Grote of OLV-kerk: kanunniken en kapelanen (1303-1580) 

Versie: 1998-08-10 

In de late middeleeuwen, maar ook daarna, was er een zeer sterke overtuiging dat men na de dood in 
het vagevuur terecht kwam (zie Rosenthal (1971) p.11). In het vagevuur, een voorportaal tot de 
hemel, kon men boete doen voor de zonden begaan tijdens het leven. De kerk besteedde er veel 
moeite aan om de levenden te leren wat te doen voor de doden: voor zichzelf en voor anderen. 

Mensen die hun einde voelden aankomen stelden in hun testament vaak geld beschikbaar om na hun 
dood voor hun ziel te bidden. Dit om hun verblijf in het vagevuur te verkorten. Ook familieleden of 
vrienden konden geld voor dit doel te beschikking stellen. 

Een groot deel van dit geld ging naar kerkelijke instellingen, zoals kloosters, begijnhoven en kerken. 
Deze instellingen verplichtten zich als tegendienst regelmatig gebeden te zeggen voor de ziel van de 
overledene. Regelmatig kon één mis per jaar zijn, maar ook wekelijks of maandelijks. Dergelijke 
gebeden werden memories of jaargetijden genoemd. De geestelijken aanwezig bij de gebeden hadden 
vaak recht op een kleine uitdeling in geld of in natura (brood of wijn). 

Met het populair worden van dergelijke memories groeide de behoefte aan een goede administratie. 
De namen van de overledenen werden ingeschreven in een speciale kalender, waarin ook al de namen 
van de overledenen heiligen en andere kerkelijke hoogtijdagen werden bijgehouden. Dergelijke 
kalenders noemen we necrologia of obituaria. Een necrologium is een liturgisch boek: bedoeld om 
voorgelezen te worden tijdens een liturgische viering (koorgebed bijvoorbeeld). Een obituarium is 
een meer administratief document dat de verplichtingen vastlegt. Daarnaast werden er andere 
registers aangelegd, bijvoorbeeld om vast te leggen op welke onderpanden de rentes gegeven waren. 

De kalenders moesten regelmatig opnieuw aangelegd worden. Hoofdoorzaak was meestal gebrek aan 
ruimte. Het aantal namen nam toe, maar per dag was er beperkte ruimte voor nieuwe namen. Een 
andere oorzaak kon zijn dat de oude handschriften moeilijk leesbaar werden. De necrologia en 
obituaria werden vaak honderden jaren bijgehouden. Een diepgaand onderzoek van de overgeleverde 
manuscripten is daarom altijd nodig. 

De obituaria en necrologia en aanverwante registers zijn een rijke bron voor de geschiedenis: 

●     wie voelden zich verwant met een kerkelijke instelling 
●     informatie over sterftecijfers 
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●     informatie over de inkomsten van een instelling 
●     informatie over de gebouwen (zerken, altaren) 
●     kerkelijke rituelen 

De obituaria en necrologia die voor Breda bewaard zijn gebleven zijn sterk met elkaar verweven. 
Dezelfde personen werden vaak in verschillende registers opgenomen. Vooral het jaargetijdenregister 
van het begijnhof en de registers voor de Grote- of OLV-kerk zijn sterk verboden. Oorzaak hiervan 
was dat de begijnen een deel van de memories afwerkten in de Grote kerk.  
Vanwege de verwevenheid is besloten deze registers met elkaar en geïntegreerd uit te geven. Daar dit 
project over een zeer lange tijd heeft gelopen (meer dan 15 jaar) zijn er hier en daar toch wat 
inconsequenties ingeslopen, vooral wat betreft het gebruik van afkortingen en literatuur- en 
bronverwijzingen. 
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Bronnen en literatuur

Archiefstukken

Archief Catharinadal (A. Cath)

●     Bundels brieven tot 1840 (BB) 
●     Bundels proosten (BP) 
●     Manualen o.a. nr. 101 Kroniek proost van Amersfoort (Man.) nr. 102 Fundatieboek 
●     Charters. Nummers: 186, 203, 222, 272a, 284, 291, 292, 299, 306, 307, 319, 354, 359 

(Charters) 
●     Cartularia A: ca. 1445 B: ca. 1500 C: 17e eeuw (Cart.) 
●     Handschrift proost Van der Malen (eind 17e eeuw) (Hs. Van der Malen) 
●     Register van Religieuzen (Reg. Rel.) 
●     Sekreetboek proost (Sekreetboek) 

Gemeentearchief Breda (GAB)

●     Stadarchief, inventaris Hingman (GAB H) 
●     Notarieel archief 
●     Fonds Van Galen 
●     Cynsregister Heilige Geesttafel (ca. 1415 aangelegd) (GAB H II,17) 
●     Archief Begijnhof o.a. nrs. 121-122. Jaargetijdenregister (AB) 

Gemeentearchief Haarlem (GA Haarlem)

●     Kloosters (inv. nr. 252 Fundatieboek begijnhof) 

Gemeentearchief Leiden (GA Leiden)

●     St. Agnieten begijnhof 
●     Kloosters 

Rijksarchief Brussel (RA Brussel)

●     Kerkelijke archieven nr. 17301bis (Obituarium Bredase kanunniken) (Ob. kan) 

ABB = Archief Bisdom Breda

●     Obituarium van de kapelanen van de OLV-kerk Breda (III,24 n.8) (Ob. kap) 
●     Gedeponeerde archieven, nr. 547 (jaarge- tijdenregister Dongen, extract) (Gedep. archieven) 
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Uitgegeven necrologia

●     G. Slechten, Necrologium Monasterii S. Mariae Sanctique Johannis Baptistae in Averbode 
Ordinis Praemon- stratensis, Averbode 1985 (overdruk uit Analecta Praemonstraten- sia). 
(Necr. Averbode) 

●     G. van der Velden, Het necrologium van Arnold van Vessem uit 1574. Aangevuld met de 
namen van de abdijleden tot 1986, Berne 1986. (Necr. Berne) 

●     R. van Waefelghem, Nécrologe de l'abbaye du Parc in: Analectes de l'ordre de pré- montré, Dl 
1 nr.2-Dl. IV, nr. 1 (juni 1905-maart 1908). Index in laatste deel. (Necr. Park) 

●     Verzameling der graf- en gedenkschriften van de provincie Antwerpen. Deel 4. Abdijen en 
kloosters, Antwerpen 1859. (Necr. St. Michiels) 

●     W. van Spilbeeck, Necrologium ecclesiae B.M.V. de Tongerloo, ordinis praemonstratensis, 
Tongerloo 1902. (Necr. Tongerloo) 

●     C. P. Hoynck van Papendrecht, Obituarium, in : Analecta Belgica III (1743) p. 329-438. 
(Obituarium Bredase kanunniken). (Ob. kan en ook HvP) 

●     F. Gooskens, Het jaargetijdenregister van het begijnhof te Breda (1353) ca. 1500-1626. 
Publikatiereeks archiefdienst Breda Studies nr. 5, Breda 1992. (JBB) 
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●     Berlière, U., Inventaire des obituaires belges (Brussel 1899). 
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Historischarcheologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te 
Groningen. Groningen, 118-122. 
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●     Franquinet, D.G., 1877. Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van het 
adellijke klooster St. Geerlach. Maastricht. 
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(Noord-Brabant). Historisch geografisch tijdschrift 11, 9-13. 
●     Lepper, J.L.M. de, 1976. Het vertrek van Sint-Catharinadal naar Oosterhout en wat daaraan 

vooraf ging. Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring 'De Oranjeboom' 29, 1- 24. 
●     Meerendonk, L. van der, 1977. De wereld van de kloosters in Noord-Brabant tot omstreeks 

1800. In: Kloosters in Brabant, 's-Hertogenbosch. 
●     Merk, J.K., Die messliturgische Totenehrung in der römischen Kirche (Stuttgart 1926). 
●     Milis, L., 1982. De kerk tussen Gregoriaanse hervorming en Avignon. In: D.P. Blok e.a. 
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(red.), Algemene Geschiedenis der Nederlanden III, 166-211. 
●     Molinier, A., Les obituares français au moyen âge (Parijs 1890). Nispen tot Sevenaere, E. 

van, 1943. Hoe zag het middeleeuwse kasteel van Wouw eruit? Jaarboek van de 
oudheidkundige kring 'De ghulden Roos' te Roosendaal 3, 139-144. 

●     Noortgate, M. van den, 1992. Prieuré de Sainte- MarieMadeleine aa Anvers puis aa Zandvliet, 
Monasticon belge VIII (province d'Anvers 1). Luik, 437-438. 

●     Nübel, O., Mittelalterliche Beginen- und Sozialsiedlungen in den Niederlanden (Tübingen 
1970). 

●     Oirschot, A. van, **. Kasteel De Blauwe Camer Sint- Catharinadal (Uitgave Nederlandse 
Kastelenstichting/ANWB). Nederlandse Kastelen N.K.S./A.N.W.B.deel 6 

●     Peeters, C.J.A.C., 1971. De kerk van St. Catharinadal te Breda. Jaarboek van de Geschied- en 
Oudheidkundige Kring 'De Oranjeboom' 24, 44-66. 

●     Peeters, C.J.A.C., 1972. Militaire gebouwen in Breda. Jaarboek van de Geschied- en 
Oudheidkundige Kring 'De Oranjeboom' 25, 1-32. 

●     Peijnenburg, J.W.M., 1996. Joannes Zwijsen, bisschop 1794- 1877. Bijdragen tot de 
geschiedenis van het Zuiden van Nederland 1996. 

●     Roosens, B., 1980. De stadsomwalling van Breda: de eerste toepassing van het gebastioneerd 
vestingstelsel in de Nederlanden (1531-1547). Bijdrage tot de geschiedenis, bezonderlijk van 
het aloude hertogdom Brabant 63 (aflevering 1-4), 87-120. 

●     Rijksmuseum het Catharijneconvent Utrecht. Kloosters in de middeleeuwen (folder edukatieve 
dienst) 1984. 

●     Roode, F. de (red.) 1994. Archeologisch onderzoek in de Kloosterkazerne te Breda in 1993 en 
1994. Een voorlopig verslag. (Archeologie en Bouwhistorie intern rapport 21). Breda. 

●     Rosenthal, J.T., The purchase of paradise (Londen 1972). 
●     Schmid K. en Wollasch, J., Memoria. Der geschichtliche Zeugniswert des liturgischen 

Gedenkens im Mittelalter. Münstersche Mittelalter - Schriften 48 (München 1984). 
●     Shorter, E., The historian and the computer. A practical guide (Engelewood Cliffs N.Y. 

Prentice Hall 1971). 
●     Southern, R.W., 1970. Western Society and the Church in the Middle Ages. Harmondsworth. 
●     Spilbeeck, W. van, 1892. Het Herentalsch klooster Onzer- Lieve- Vrouwen Besloten-Hof der 

Orde van Premonstreit, heden SintJosephsdal der Franciskaner Penitentinnen. Averbode. 
●     Sponselee de Meester, M.T.A.R., Hoe het geclap verstomde! Sint Catharinadal Oosterhout in 

de periode 1760-1780, een twee-eenheid van prooster versus de eigenzinnige zusters (Made 
1995). WO- scriptie Cultuurwetenschappen Open Universiteit. 

●     Theuws, F.C., 1989. Middeleeuwse parochiecentra in de Kempen 1000-1350. In: A. 
Verhoeven en F. Theuws (red.), Het Kempenproject 3. De middeleeuwen centraal. Waalre, 97-
216. 

●     Veken, C.J.M., van der, 1971. Reconstructie van de vroegere indeling der kloosterkerk van St.-
Catharinadal te Breda. in: Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring 'De 
Oranjeboom' 24, 38-43. 

●     Velde, G.M. van der, 1982. Documenten betreffende de orde van Prémontré, verzameld door 
Merselius van Macharen in 1445, Annalecta Praemonstratensia 58, 35-95. 

●     Vermunt, M., 1993. De opgravingen rondom het voormalige militaire hospitaal. In: W.A. van 
Ham e.a. (red.), Te gast bij Sint-Maarten. Opgravingen bij het Sint-Maartensgasthuis te 
Bergen op Zoom. Bergen op Zoom, 15-46. 

●     Weiler, A.G., Necrologie, kroniek en cartularium van het fraterhuis te Doesburg (1432-1559) 
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(Leiden 1974). 
●     Wellmer, H., "Le nécrologe de Saint-Lambert" in: Le Moyen Age 74 (1968) p. 421-438. 
●     Wittmer, Ch., "L'obitaire de la cathedrale de Strasbourg et les sciences auxilaires de l'histoire 

1263-1520 in: Hommage à Hans Haug (Straatsburg 1967) p. 357-363. 
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Repertorium necrologische bronnen Nederland

Repertorium van handschriften en edities van 
middeleeuwse necrologische bronnen betreffende 
Nederland
Met bijdragen van 

L. (Louise) van Tongerloo 

B.J.P. (Bas) van Bavel (Rijksuniversiteit te Utrecht) 

H. (Huub) van Bavel O. Praem. (Abdij van Berne te Heeswijk) 

A.J.A. (Arnoud-Jan) Bijsterveld 

J.G.J. van Booma 

C.M.A. (Charles) Caspers (Theologische Faculteit te Tilburg) 

F. (Frans) Gooskens (Breda) 

K. (Koen) Goudriaan (Vrije Universiteit te Amsterdam) 

E.M.F. (Esther) Koch (Vrije Universiteit te Amsterdam) 

J.A. (Hans) Mol (Fryske Akademy te Leeuwarden) 

P. (Paul) Noomen (Rijksuniversiteit Groningen) 

Algemeen

U. Berlière, `Supplément à l'Inventaire des Obituaires belges', Bulletin de la Commission royale 
d'Histoire 73 (1903) LXXXIII-CXII [bevat ook vermeldingen van Nederlandse obituaria]. 

Provincie Limburg

A. Cauchie, `Inventaire des obituaires de la province du Limbourg hollandais', Bulletin de la 
Commission royale d'Histoire 73 (1903) LVII-LXXI. 

Opmerkingen of aanvullingen op het overzicht naar: Frans Gooskens, St. Ignatiusstraat 7, 4817KA 
Breda (tel. 076-5216651) 
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Repertorium necrologische bronnen Nederland

Overzicht gesorteerd op plaats

Abcoude (UT)

Parochiekerk 

Bron: 

Editie: J.G.Th. Grevenstuk, `Het oude memorieboek van Abcoude', Archief 
voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 44 (1919) 1-99 [vijftiende 
en zestiende eeuw] 

Literatuur: Abcoude en Baambrugge 900 jaar (1985) 43-45

Alem (GE)

Parochiekerk Sint-Hubertus 

Bron: 's-Hertogenbosch, Bisschoppelijk Archief (veertiende eeuw, bestaande 
uit het officie van de feestdag van de in Alem vereerde Sint-Odrada, een 
kalendarium en een obituarium) 

Editie: editie van het officium proprium s. Odradae: L.H.C. Schutjes, 
Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch (5 dln, 4 bdn; St. Michiels-
Gestel, 1870-1876) I 345-352; C. De Smedt, Acta Sanctorum etc. LXII. 
Novembris tomus II, 1 (Brussel, 1894) 62-69. 

Het kalendarium en het obituarium zijn niet uitgegeven 

Literatuur: G.P.J. Bannenberg, `Studie betreffende de H.Odrada en de 
parochie van Alem in verband met het breviarium van de voormalige 
collegiale kerk te Alem', bewerkt door J.H.G.J. Heeswijk als `Een blik in de 
geschiedenis van Alem', in: Tussen de Voorn en Loevestein 11 (1975) 34-53; 
12 (1976) 65-79

Almelo (OV)

Klooster Sint-Catharina 

Bron: 

Editie: A. Roelofs, St. Catharina-klooster Almelo en klooster Maria Vlucht op 
de Glaan (Losser, 1983) [hoofdstuk V: memorieboekje vijftiende-zestiende 
eeuw 

Literatuur: 
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Alkmaar (NH)

Parochiekerk Sint-Laurens 

Bron: Alkmaar, Gemeentearchief [memoriaal]. 

Editie: 

Literatuur: 

Amersfoort (UT)

Onze-Lieve-Vrouwebroederschap 

Bron: Amersfoort, Gemeentelijke Archiefdienst, hs. 9 [lijsten van overleden 
broeders en zusters, vijftiende-zestiende eeuw] 

Editie: 

Literatuur: 

Amsterdam (NH)

Klooster `Sint-Agnes' 

Bron: Amsterdam, Begijnhof. 

Editie: J.F.M. Sterk, `Memorieboek en geschiedenis van het Sint 
Agnesklooster te Amsterdam 1397-1599, Bijdragen voor de Geschiedenis van 
het Bisdom van Haarlem 40 (1921) 236-281 [necrologium vijftiende en 
zestiende eeuw]. 

Literatuur: I.H. van Eeghen, Vrouwenkloosters en Begijnhof in Amsterdam. 
Van de veertiende tot het eind van de zestiende eeuw (Amsterdam, 1941) 86

Amsterdam (NH)

Parochiekerk Sint-Nicolaas (Oude Kerk) 

Bron: handschrift I: Amsterdam, Gemeentelijke Archiefdienst 
[memorieregister zestiende eeuw]. 

handschrift II: Amsterdam, Begijnhof [memorieregister zestiende eeuw]. 

Editie: 

Literatuur: 
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Arnhem (GE)

Klooster der kartuizers `Monnikhuizen' alias `Domus Gelrie' 

Bron: 

Editie: H.J.J. Scholtens, `Necrologie van het kartuizerconvent van 
Monnikhuizen', Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 72 
(1953) 90-124 

Literatuur: 

Baardwijk (NB)

Parochiekerk Sint-Clemens 

Bron: Handschrift I 

's-Hertogenbosch, Bisschoppelijk Archief handschrift II: 's-Hertogenbosch, 
Rijksarchief in de provincie Noord-Brabant, Stukken betreffende de kerk van 
Baardwijk [1526-1548], nr 2 [opschrift: Calendarium cure de Baerdwyck 
continens ceremonias et festa in Baerdwyck publicari solita] 

Editie: Vertaling handschrift I : H. Essink, `Een laat-middeleeuwse 
heiligenkalender van de parochie Sint Clemens te Baardwijk', Met gansen trou 
7 (1957) 153-168; 

Handschrift II A. Frenken, `Een cijnslijst der pastorie van Baardwijk', Met 
gansen trou 10 (1960) 24-25, 42-45, 92-94, 110-112 [kalender en cijnslijst 
tweede helft veertiende en eerste helft vijftiende eeuw; aparte lijst van 
jaargetijden niet uitgegeven]. editie: A. Frenken, `Nog een oude kalender der 
St. Clemenskerk te Baardwijk', Met gansen trou 11 (1961) 2-8, 46-54 
[kalender van circa 1550 met circa vijftien jaargetijden]. 

Literatuur: (over handschrift I:) P.C.M. Hoppenbrouwers, `Maagschap en 
vriendschap. Een beschouwing over de structuur en functies van 
verwantschapsbetrekkingen in het laat-middeleeuwse Holland', Holland 17 
(1985) 69-108, 107 en n.206; (over beide:) P.C.M. Hoppenbrouwers, Een 
middeleeuwse samenleving. Het Land van Heusden ca. 1360 - ca. 1515 
(Groningen, 1992) (= Historia Agriculturae 25) 120
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Berlicum (NB)

Parochiekerk Sint-Petrus 

Bron: Heeswijk, Archief van de Abdij van Berne O. Praem. [hier ook getypte 
transcriptie uit 1985 

Editie: 

Literatuur: G.M. van der Velden, `Het 15de-eeuwse jaargetijdenboek van de 
parochiekerk te Berlicum', Brabants Heem 37 (1985) 34-38, 65-75 [excerpten]

Bern (GE)

Abdij der norbertijnen te Berne (thans te Heeswijk, gemeente Heeswijk-
Dinther, provincie Noord-Brabant) 

Bron: Mechelen, Aartsbisschoppelijk Archief 

Editie: G. van der Velden, Het Necrologium Bernense van Arnold van 
Vessem uit 1574 aangevuld met de namen van de abdijleden tot 1986 
([Heeswijk], 1986) 

Literatuur: 

Bokhoven (NB)

Parochiekerk Sint-Antonius 

Bron: Heeswijk, Archief van de Abdij van Berne O. Praem. 

Editie: H. van Bavel, A. van den Hurk & G. van der Velden, `Het 
kalendarium van Bokhoven. Tekstuitgave met vertalingen, inleidingen, 
toelichtingen en bijlagen', Met gansen trou 25 (1975) 149-192 
[jaargetijdenboek circa 1540] 

Literatuur: H. van Bavel, `Het jaargetijdenboek van Bokhoven', Nederlands 
Archievenblad 73 (1969) 83-88 (ook verschenen in: Met gansen trou 19 
(1969) 106-112) [Nederlandse vertaling van ongeveer veertig necrologische 
aantekeningen zonder de tekst van schenkingen en stichtingen].
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Breda (NB)

Collegiale kerk van Onze Lieve Vrouw, college van kanunniken 

Bron: handschrift I: Brussel, Algemeen Rijksarchief, kerkelijke archieven, 
inv. nr 17301bis [necrologium aangelegd tussen 1525 en 1531, bijgehouden 
tot 1591; perkament; microfiches in Breda, Gemeentelijke Archiefdienst]. 

handschrift II: Breda, Archief van het Bisdom Breda, doos III 24 n. 14 [kopie 
op papier uit circa 1575]. 

Editie: C.P. Hoynck van Papendrecht, `Necrologium ecclesie Beatae Mariae 
semper Virginis opidi de Breda Leodiensis diocesis (nunc Antverpiensis). Ex 
manuscripto membranaceo in folio apud Editorem', in: idem, Analecta Belgica 
(= Vita Viglii ab Aytta Zuichemi ab ipso Viglio scripta. Ejusque, nec non 
Joachimi Hopperis et Joannis Baptistae Tassii opera historica aliaque analecta 
ad historiam scissi Belgii potissimum attientia in sex partes divisa (6 dln; 
Hagae Comitum, 1743) tomus III pars 1, 329-438 [necrologium veertiende-
zestiende eeuw]. 

Op internet: stadsarchief.breda.nl. Uitgave door Frans Gooskens. Op 
stadsarchief print op papier beschikbaar. 

Literatuur: 

Breda (NB)

Collegiale kerk van Onze Lieve Vrouw, college van kapelaans 

Bron: : Breda, Archief van het Bisdom Breda, doos III 24 n. 8 [twee 
gedeelten: jaargetijdenlijst en memorielijst van de kapelaans van de Onze-
Lieve-Vrouwekerk te Breda, aangelegd 1540, aangevuld tot circa 1579; 
perkament. 

fotokopie: Breda, Gemeentelijke Archiefdienst, Afdeling IV-19 inv. nr 221 

Editie: . Uitgave op internet door Frans Gooskens: stadsarchief.breda.nl. Op 
stadsarchief ook een print op papier aanwezig 

Literatuur: F. Gooskens, `Pestepidemieën in Breda tijdens de middeleeuwen 
(1382-1535)', Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad 
en Land van Breda "De Oranjeboom" 39 (1986) 18-54
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Breda (NB)

Begijnhof 

Bron: Breda, Archief Begijnhof, inv. nr 121 (circa 1500-1600); inv. nr 122 
(1586-1626) [inzage via Gemeentelijke Archiefdienst Breda] 

Editie: F. Gooskens, Het jaargetijdenregister van het Begijnhof te Breda 
(1351) ca. 1500-1626 (Breda, 1992) (= Publikatiereeks Gemeentelijke 
archiefdienst Breda. Studies 5) 

Uitgave op internet door Frans Gooskens: stadsarchief.breda.nl. Op 
stadsarchief ook een print op papier aanwezig 

Literatuur: 

Breda (NB)

Klooster der norbertinessen `Sint-Catharinadal' 

Bron: handschrift I: Oosterhout, kloosterarchief Sint-Catharinadal 
[necrologium; kopie uit 1761 van grotendeels verloren gegaan handschrift op 
perkament van einde vijftiende eeuw, bijgehouden tot circa 1970; papier]. 

handschrift II: Oosterhout, kloosterarchief Sint-Catharinadal, Manuaal 102 
[fundatieboek van de proost uit 1770 met de misverplichtingen; namen gaan 
terug tot dertiende eeuw] 

Editie: Uitgave op internet door Frans Gooskens: stadsarchief.breda.nl. Op 
stadsarchief ook een print op papier aanwezig 

Literatuur: 

Delft (ZH)

Klooster `Sint-Barbara' 

Bron: 

Editie: 

Literatuur: D. van Bleyswijck, Beschryvinge Der stadt Delft, Betreffende des 
selfs Situatie, Oorsprong en Ouderdom, Opkomst en Voortgangh, (...) (Delft, 
1667) 332 [register met de sterfdagen van de nonnen uit 1537].
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Deventer (OV)

Collegiaal kapittel van Sint-Lebuïnus 

Bron: 

Editie: G. Dumbar, `Necrologium Capituli Sancti Lebuini Daventriensis', in: 
idem, Het kerkelyk en wereltlyk Deventer behelzende eene uitvoerige 
beschryving (...). Eerste deel (Deventer, 1732) 356-409. 

Literatuur: 

Diepenveen (OV)

Klooster der reguliere kanunnikessen (O.S.A.can.) 

Bron: 

Editie: J.C. van Slee, `Het necrologium en cartularium van het convent der 
reguliere kanunnikessen te Diepenveen', Archief voor de Geschiedenis van het 
Aartsbisdom Utrecht 33 (1908) 317-485 [necrologium pp.323-340]. 

Literatuur: 

Doesburg (GE)

Fraterhuis van de broeders van het Gemene Leven 

Bron: 

Editie: A.G. Weiler, Necrologie, kroniek en cartularium c.a. van het 
Fraterhuis te Doesburg (1432-1559) (Leiden, 1974) (= Kerkhistorische 
bijdragen 4) 

Literatuur: 

Doesburg (GE)

Broederschap van Onze Lieve Vrouw 

Bron: 

Editie: C.I. Kruisheer. De Onze Lieve Vrouwe-broederschap te Doesburg ca 
1397-1580. Godsdienstige broederschappen en hun achtergrond. Bloeiperiode 
van de O.L. Vrouwebroederschap, neergang door kentering in het 
geloofsleven. Het memorieboek als bron van genealogisch onderzoek 
(Ellecom, 1976). 

Literatuur: 
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Dongen (NB)

Parochiekerk Sint-Laurentius 

Bron: Breda, Archief Bisdom Breda, Gedeponeerde Archieven inv. nr 547 
[extract uit het `missaelboeck', gemaakt in 1571; lijst van 31 jaargetijden, 
1429-1550]. 

Editie: 

Literatuur: W. Brand, Niet zomaar een dak...... Zes eeuwen geloven in 
Dongen: De geschiedenis van de Laurentiusparochie (Dongen, 1987).

Dronrijp 
(gemeente 
Menaldumadeel) 
(FR)

Parochiekerk Sint-Salvius 

Bron: 

Editie: Tablinum, dat is: brieven ende documenten dienende tot de Friesche 
historie', in: Chr. Schotanus, De geschiedenissen kerkelyck ende wereldlyck 
van Friesland oost ende west (Franeker, 1658) 20-22 [aantekeningen 
betreffende de memorieverplichtingen voor leden en verwanten van de familie 
Glins onder de (zeventiende-eeuwse) titel `Annotata ex ephemeridibus 
Glinsianae familiae', vermoedelijk overgenomen uit het kalendarium van de 
parochiale Sint-Salviuskerk]. 

Literatuur: 

Egmond (NH)

Abdij der benedictijnen `Sint-Adelbert' 

Bron: Utrecht, Rijksarchief in de provincie Utrecht, Verzameling Buchel-
Booth nr 18 f.127-129 (oude signatuur: hs. 356-I) [naar het afschrift van 
monnik Balduinus de Haga Comitis anno 1520 1530]. 

Editie: H. van Wijn, Huiszittend Leeven II 1 (1812) 90-140 [kalender van 
begunstigers]; A. Hulshof, `Egmondsche annalen uit de veertiende eeuw', 
Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap (gevestigd te 
Utrecht) 35 (1914) 40-82 [necrologium]. 

Literatuur: J. Hof, De Abdij van Egmond van de aanvang tot 1573 ('s-
Gravenhage/Haarlem, 1973) (= Hollandse Studiën 5) 12
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Feldwerd (GR)

Klooster `Feldwerd' 

Bron: Belle, Musée Depuydt, ms. s.n 

Editie: 

Literatuur: J.M.M. Hermans, Middeleeuwse handschriften uit Groningse 
kloosters (Groningen, 1988) 63-65 [overlijdensaantekeningen met betrekking 
tot kloosterlingen van Feldwerd en familieleden van de opdrachtgeefster uit 
Deventer in haar getijdenboek, vijftiende eeuw].

Geertruidenberg 
(NB)

Klooster der kartuizers `Het Hollandse Huis' 

Bron: 

Editie: H.J.J. Scholtens, `Necrologie van het Kartuizerconvent bij 
Geertruidenberg', Taxandria. Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis 
en Volkskunde 49 (1942) 305-318 [is reconstructie van kloosterpopulatie en 
géén weergave van een necrologische bron]. 

Literatuur: J.G.M. Sanders, Waterland als woestijn. Geschiedenis van het 
kartuizerklooster `Het Hollandse Huis' bij Geertruidenberg 1336-1595 
(Hilversum, 1990) (= Hollandse Studiën 25)

Geervliet (ZH)

Collegiaal kapittel van Onze Lieve Vrouw 

Bron: 

Editie: C.P. Hoynck van Papendrecht, `Necrologium capituli ecclesiae 
collegiatae B. Mariae Geervlietensis diocesis Trajectensis. Ex Ms. Collegii B. 
Mariae (vulgo Hollandorum) Lovanii', in: idem, Analecta Belgica (= Vita 
Viglii ab Aytta Zuichemi ab ipso Viglio scripta. Ejusque, nec non Joachimi 
Hopperis et Joannis Baptistae Tassii opera historica aliaque analecta ad 
historiam scissi Belgii potissimum attientia in sex partes divisa (6 dln; Hagae 
Comitum, 1743) tomus III pars 2, 159-246 [necrologium veertiende-zestiende 
eeuw]. 

Literatuur: 
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Gorinchem (ZH)

Klooster der zusters van de derde regel van Sint-Franciscus `Sint-Agnes' 

Bron: 

Editie: N.N., `Het klooster der H. Agnes te Gorkum', De Katholiek. 
Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift nr 34 (1858) 95-126 
[necrologium vijftiende en zestiende eeuw pp.106-126]. 

Literatuur: 

Gouda (ZH)

Priorij der reguliere kanunniken (O.S.A.can.) `Stein' alias `Emmaus' 

Bron: handschrift: Gouda, Librije, ms. 932. 

Editie: H.F. van Heussen & H. van Rijn, Kerkelijke historie en Outheden der 
Zeven Vereenigde Provincien: tweede deel. Behelzende de historie van 't 
Utrechtsche bisdom (...) II (Leiden, 1726) 261-262; D. van Heel, `Dodenlijst 
van de Regulieren uit het klooster Emaus te Steyn', Bijdragen van de 
Oudheidkundige Kring "die Goude" 6 (1949) 96-117 [vertaling met storende 
fouten] 

Literatuur: 

's-Gravenhage 
(ZH)

Kerk Sint-Jacob 

Bron: handschrift I: Haarlem, Bisschoppelijk Archief [necrologisch 
materiaal]. 

handschrift II: 's-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief, collectie Van 
Vredenburch nr 148 [memorieregister geschreven 1560; vermeld in Bijdragen 
voor de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem 40 (1921) 134 

Editie: 

Literatuur: 

Groningen (GR)

Martinikerk 

Bron: Münster (BRD), Staatsarchiv [necrologium uit zestiende eeuw met 
oudere aantekeningen 

Editie: 

Literatuur: 
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Groningen (GR)

Kalendebroederschap 

Bron: handschrift I: Groningen, Gemeentearchief [necrologium uit zestiende 
eeuw met oudere aantekeningen]. 

handschrift II: Ysbrechtum (provincie Friesland), huisarchief Epemastate 
[necrologium uit zestiende eeuw met oudere aantekeningen]. 

Editie: 

Literatuur: 

Groningen(-
Selwerd ?) (GR)

Klooster Selwerd ? 

Bron: 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, hs. 74 G7 

Editie: 

Literatuur: J.M.M. Hermans, Middeleeuwse handschriften uit Groningse 
kloosters (Groningen, 1988) 72 [overlijdensaantekeningen in de kalender van 
een psalter, waarschijnlijk van een lid van de familie Klynge in het klooster te 
Selwerd, vijftiende-zestiende eeuw].

Haarlem (NH)

Bisdom 

Bron: 

Editie: N.N. `Het Necrologium Dioecesis Harlemensis van Joannes 
Buccaeus', De Katholiek. Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig 
Maandschrift nr 60 (1871) 57-79, 334-351 [necrologium vanaf 1600 tot en met 
1666]. 

Literatuur: 

Haarlem (NH)

Klooster der johannieters 

Bron: Haarlem, Gemeentearchief, Kloosterarchieven nr 189 

Editie: 

Literatuur: 
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Haarlem (NH)

Klooster der dominicanen 

Bron: Gent, Dominicaans Archief 

Editie: 

Literatuur: P.A. Henderikx, De oudste bedelordekloosters in het graafschap 
Holland en Zeeland (Dordrecht, 1977) 144

Haarlem (NH)

Klooster van zusters `Michielsklooster' 

Bron: handschrift: Was in bezit van N.C. Kist; is thans spoorloos 

Editie: N.C. Kist, `Necrologium, of Memorieboek van een der Zusteren-
Conventen te Haarlem. Uit het oorspronkelijk Hs.', Kerkhistorisch Archief 1 
(1857) 140-160. 

Literatuur: H.C. Wüstefeld, Het memorieboek van het Katrijnenklooster in 
Haarlem (hs. 70 H 53, K.B. 's-Gravenhage): een codicologisch-historische 
studie, Ons Geestelijk Erf 54 (1980) 293-333, 311 n.21, 321 n.29; P.A. 
Koomen, Het memorieboek van het Michielsklooster in Haarlem (vijftiende en 
zestiende eeuw) (niet uitgegeven doctoraalscriptie Vrije Universiteit 
Amsterdam 1993).

Haarlem (NH)

Katrijnenklooster 

Bron: 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, ms. 70 H 53 

Editie: 

Literatuur: H.C. Wüstefeld, Het memorieboek van het Katrijnenklooster in 
Haarlem (hs. 70 H 53, K.B. 's-Gravenhage): een codicologisch-historische 
studie, Ons Geestelijk Erf 54 (1980) 293-333

Haarlem (NH)

Begijnhof 

Bron: Haarlem, Gemeentearchief, Kloosterarchieven, inv. nr 252 
[fundatieboek aangelegd circa 1400 en aangevuld tot circa 1600; circa 
achthonderd jaargetijden in kalendervorm; perkament]. 

Editie: 

Literatuur: 
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Hazerswoude 
(ZH)

Parochiekerk 

Bron: 

Editie: C.J. Gonnet, `Vier parochiën in de middeleeuwen. Heemskerk, 
Beverwijk, Zoeterwoude en Hazerswoude. IV. Hazerswoude', Bijdragen voor 
de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem 9 (1881) 161-260 [memorielijst 
1517 pp.204-211]. 

Literatuur: 

Heiloo (NH)

Klooster `Sint-Willebrord' 

Bron: Haarlem, Rijksarchief in de provincie Noord-Holland, Losse 
aanwinsten 1329-1330 [jaargetijden zestiende eeuw]. 

Editie: 

Literatuur: 

's-
Hertogenbosch 
(NB)

Collegiale kerk van Sint-Jan Evangelist 

Bron: 

Editie: J.C.H. Hezenmans, `Anniversarium van het Oude Kapittel der St. 
Janskerk te 's-Hertogenbosch', Algemeen Nederlandsch Familieblad 3 (1886) 
132-138 [vijftiende-zestiende eeuw]. 

Literatuur: M. Spierings, `Het obituarium of dodenboek van de Sint-Janskerk 
te `s-Hertogenbosch (1280-1435)', Boschboom Bladeren nr 23 (1979) 1-61.

's-
Hertogenbosch 
(NB)

Klooster der zusters Franciscanessen Tertiarissen `Mariënburg' alias 
Uilenburg 

Bron: Tilburg, Bibliotheek Katholieke Universiteit Brabant, KHS 6 (olim: 
338c) [obituarium eerste kwart zestiende eeuw, aangevuld tot in de 
zeventiende eeuw]. 

Editie: 

Literatuur: J.M.M. van de Ven, Over Brabant geschreven. Handschriften en 
Archivalische Bronnen in de Tilburgse Universiteitsbibliotheek. Miscellanea 
Neerlandica 8-9 (2 dln; Leuven 1994) I 51-53
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Herwen (GE)

Parochieker 

Bron: 

Editie: B. van 't Hoff, `Aanteekeningen uit een missaal van de kerk van 
Herwen', Bijdragen en Mededeelingen Gelre 38 (1935) 246-248 [missaal 
zestiende eeuw]. 

Literatuur: 

Heusden (NB)

Klooster der cisterciënzers `Mariëndonk' 

Bron: 's-Hertogenbosch, Rijksarchief in de provincie Noord-Brabant, Archief 
van de Heusdense cisterciënzerkloosters Mariënkroon en Mariëndonk, inv. nr 
718 (inventaris: H. van Bavel, Inventaris van het archief van de Heusdense 
Cisterciënzerkloosters Mariënkroon en Mariëndonk 1245-1631 ('s-
Hertogenbosch, 1972) [obituarium in kalendervorm, aangelegd circa 1445, 
voortgezet tot 1591; perkament]. 

transcriptie I: Heeswijk, Archief van de Abdij van Berne [transcriptie 
negentiende eeuw]. 

transcriptie II: Heeswijk, Archief van de Abdij van Berne [transcriptie door G.
M. van der Velden, 1985]. 

Editie: 

Literatuur: 

Heusden (NB)

Broederschap Onze Lieve Vrouw 

Bron: 's-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief, hs. 1315 (`Dootboeck' 

Editie: 

Literatuur: P.C.M. Hoppenbrouwers, `De broederschap van Onze-Lieve-
Vrouw te Heusden', in: D.E.H. de Boer & J.W. Marsilje, red., De Nederlanden 
in de late middeleeuwen (Utrecht, 1987) 199-235
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Hommerts (FR)

Parochiekerk Sint-Johannes Baptista 

Bron: Leeuwarden, Provinciale Bibliotheek, hs. 1649 

Editie: 

Literatuur: G.H. van Borssum Waalkes, `Uit een oud kalendarium van de 
Hommerts en Jutrijp', Friesche Volksalmanak 1885, 43-53 [fragment van een 
kalendarium uit de vijftiende eeuw, lopende over de maanden januari tot en 
met april, met nog enkele aantekeningen uit de zestiende en zeventiende eeuw]

Horn (LI)

Parochiekerk Sint-Martinus 

Bron: 

Editie: J. van de Venne, `Anniversarium der parochiekerk van St. Martinus te 
Horne', Publications de la Société Historique et Archéologique dans le 
Limbourg 50 (1914) 257-298 

Literatuur: 

Houthem (LI)

Klooster der norbertinessen `Sint-Gerlach' 

Bron: Maastricht, Rijksarchief in de provincie Limburg, inv. nr Archeion nr 
500 [afschrift achttiende eeuw 

Editie: J. Habets, `Houthem-Sint-Gerlach en het adellijk vrouwenstift aldaar', 
Publications de la Société Historique et Archéologique dans le duché de 
Limbourg 6 (1869) 3-253 ['Necrologium der adelijke proosdij St-Gerlach' 
pp.171-196; 21 mei - 11 oktober]. 

Literatuur: E. Koch, Aspecten van de kloosterintrede van adellijke vrouwen 
in de late middeleeuwen; het Norbertinessenklooster van Sint Gerlach te 
Houthem, circa 1202-1600, Studies over de sociaal-economische geschiedenis 
van Limburg 33 (1988) 1-61
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Kessel (LI)

Parochiekerk 

Bron: Kessel, Parochiearchief [obituarium vijftiende-zestiende eeuw 

Editie: 

Literatuur: A. Cauchie, `Inventaire des obituaires de la province du 
Limbourg hollandais', Bulletin de la Commission royale d'Histoire 73 (1903) 
LXVI

Kwadijk (NH)

Parochiekerk 

Bron: Haarlem, Rijksarchief in de provincie Noord-Holland, Losse 
aanwinsten 1335 [getijdenboek geschreven door de pastoor van Kwadijk, 
1565]. 

Editie: 

Literatuur: 

Leermens (GR)

Parochiekerk 

Bron: Groningen, Universiteitsbibliotheek, incunabel 137 

Editie: J.M.M. Hermans, red., Het middeleeuwse boek in Groningen. 
Verkenningen rond fragmenten van handschrift en druk (Groningen, 1980) 
101 [overlijdensaantekeningen in de kalender van het missaal van het Maria-
altaar, zestiende eeuw]. 

Literatuur: 

Leiden (ZH)

Collegiale en parochiekerk Sint-Pancras 

Bron: handschrift I: Leiden, Gemeentearchief, Kerken nr 415 (Antiquum 
Registrum A) [memoriale met onder andere aantekeningen over de bedongen 
memoriediensten]. 

handschrift II: Leiden, Gemeentearchief, Kerken nr 416 (Novum Registrum. 
Memoriale B). 

handschrift III: Leiden, Gemeentearchief, Kerken nr 417 (Secundum Novum 
Registrum Longum C). 

handschriften IV-V:nrs 418-419 [memorieboeken vijftiende eeuw]. 
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Editie: 

Literatuur: F.J.W. van Kan, Sleutels tot de macht. De ontwikkeling van het 
Leidse patriciaat tot 1420 (Hilversum, 1988) 197 n.3

Leiden (ZH)

Parochiekerk Sint-Pieter 

Bron: I: Leiden, Gemeentearchief, Kerken nr 7 [memorieboek vijftiende 
eeuw]. 

Editie: 

Literatuur: 

Leiden (ZH)

Klooster der dominicanessen 

Bron: Gent, Universiteitsbibliotheek hs. 469 (S.-G. 77) [onder andere 
obituarium en constituties van het klooster, zestiende eeuw 

Editie: 

Literatuur: A. Derolez, Inventaris van de handschriften in de 
Universiteitsbibliotheek te Gent (Gent, 1977)

Leiden (ZH)

Begijnhof Sint-Pancras 

Bron: Leiden, Gemeentearchief, Kloosters, inv. nr 518 [jaargetijdenregister 
aangelegd circa 1513, met 52 jaargetijden uit de vijftiende en begin zestiende 
eeuw]. 

Editie: 

Literatuur: 

Loenen (UT)

Parochiekerk of slotkapel 

Bron: Leiden, Universiteitsbibliotheek, BPL 2879 [fragment van een missaal, 
met in kalender aantekeningen betreffende geboorte en sterven van de heren 
van Loenersloot en hun gezinnen] 

Editie: 

Literatuur: W.P. Bouwman, Aantekeningen uit het missaal van het kasteel 
Loenersloot (Goes, 1989) [kalender en afzonderlijk de aantekeningen].
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Lopik (UT))

Parochiekerk 

Bron: Utrecht, Universiteitsbibliotheek, hs. 405, f. 327-332 en niet-gefolieerd 
kalendergedeelte [missaal met aantekeningen van giften en memories]. 

Editie: 

Literatuur: 

Maastricht (LI)

Collegiaal kapittel van Onze Lieve Vrouw 

Bron: Maastricht, Rijksarchief in de provincie Limburg [drie handschriften op 
perkament, dertiende-veertiende eeuw] 

Editie: G.-D. Franquinet, Beredeneerde inventaris der oorkonden en 
bescheiden van het kapittel van O.L. Vrouw te Maastricht (Maastricht, 1870-
1877) II 116-119 [obituarium veertiende-zestiende eeuw]; P. Doppler, 
`Nécrologe de l'église collégiale de Notre-Dame à Maestricht, commencé vers 
1307', Publications de la Société Historique et Archéologique dans le 
Limbourg 52 (1916) 241-315 (ook als overdruk met eigen paginering: [z.p., z.
j.]) 

Literatuur: 

Maastricht (LI)

Collegiaal kapittel van Onze Lieve Vrouw, broederschap `Sint-Anna' 

Bron: Maastricht, Rijksarchief in de provincie Limburg [één necrologium uit 
de veertiende eeuw, één uit de vijftiende eeuw, één uit de vijftiende-zestiende 
eeuw, en één (destijds inventarisnr 93) uit de vijftiende tot zeventiende eeuw]. 

Editie: 

Literatuur: A. Cauchie, `Inventaire des obituaires de la province du 
Limbourg hollandais', Bulletin de la Commission royale d'Histoire 73 (1903) 
LX-LXII
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Maastricht (LI)

Collegiaal kapittel van Sint-Servaas 

Bron: 

Editie: P. Doppler, Nécrologe de la confrérie des chapelains de la ci-devant 
collégiale de Saint-Servais à Maestricht (Maestricht, 1897); P. Doppler, 
`Obituaire de l'église collégiale, libre et impériale de Saint-Servais à 
Maestricht' commencé vers 1294', Publications de la Société Historique et 
Archéologique dans le Limbourg 47 (1911) 261-326; J. Stiennon, `Un 
fragment inédit d'un obituaire de Saint-Servais de Maestricht (XIVe-XVe s.)', 
in: Miscellanea Trajectensia. Bijdragen tot de geschiedenis van Maastricht, 
uitgegeven bij gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de Stadsbibliotheek 
van Maastricht (Maastricht, 1962) (= Werken uitgegeven door Limburgs 
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap gevestigd te Maastricht 4) 131-
167, en in: Bibliotheca Universitatis Leodiensis. Recueil de documents de la 
Bibliothèque de l'Université de Liège nr 2 (1962). 

Literatuur: 

Maastricht (LI)

Klooster der kruisheren 

Bron: . 

Editie: H.P.A. van Hasselt Publications de la Société Historique et 
Archéologique dans le duché de Limbourg 39 (1903) 62 [jaargetijdenboek of 
necrologium vijftiende-zeventiende eeuw] 

Literatuur: A. Cauchie, `Inventaire des obituaires de la province du 
Limbourg hollandais', Bulletin de la Commission royale d'Histoire 73 (1903) 
LX-LXII.

Maastricht (LI)

Klooster der bogarden 

Bron: 

Editie: P. Doppler, `Jaargetijdenboek van het klooster der Begaarden te 
Maastricht', Publications de la Société Historique et Archéologique dans le 
Limbourg 63 (1927) 1-55 

Literatuur: 
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Maastricht (LI)

Kloosters der franciscanen minderbroeders observanten 

Bron: 

Editie: D. van Heel, `Necrologium van de minderbroederkloosters te 
Maastricht en te Lichtenberg (Slavante)', Publications de la Société Historique 
et Archéologique dans le Limbourg 86-87 (1950-1951) 273-336. 

Literatuur: 

Maastricht (LI)

Klooster der franciscanessen tertiarissen `Nieuwenhof' 

Bron: Maastricht, Weeshuis Nieuwenhof. 

Editie: 

Literatuur: A. Cauchie, `Inventaire des obituaires de la province du 
Limbourg hollandais', Bulletin de la Commission royale d'Histoire 73 (1903) 
LXII-LXIII

Mijdrecht (UT)

Parochiekerk 

Bron: 

Editie: H.F. van Heussen & H. van Rijn, Kerkelijke historie en Outheden der 
Zeven Vereenigde Provincien: tweede deel. Behelzende de historie van 't 
Utrechtsche bisdom (...) II (Leiden, 1726) 292-293 [missaal zestiende eeuw] 

Literatuur: 

Monnickendam 
(NH)

Klooster der cisterciënzers `Galilea Minor' 

Bron: Monnickendam, Gemeentearchief, hs. 154 (Diversorium) f.64r-70r 
[necrologium vijftiende-zestiende eeuw]. 

Editie: D.J.M. Wüstenhoff, `De priorij van Galilea Minor nabij 
Monnickendam', Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis 3 (1899) 215-
279 

Literatuur: J.C. Besteman & H.A. Heidinga, `Het klooster Galilea Minor bij 
Monnickendam. Een historisch-archeologisch onderzoek', Hollandse Studiën 8 
(1975) 1-130, 94-117 [prosopografie en analyse van het Diversorium].
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Montfoort (UT)

Parochiekerk, kapittel van memorieheren 

Bron: Utrecht, Rijksarchief in de provincie Utrecht, Kleine Kapittelen en 
Kloosters nr 134 [necrologium vijftiende eeuw, bijgehouden tot 1556; bevat 
ook gegevens uit de veertiende eeuw]. 

Editie: 

Literatuur: 

Neer (LI)

Klooster der norbertinessen `Keizerbosch' 

Bron: handschrift I: Averbode (België), Abdijarchief, Sectie II nr 200 
[necrologium zestiende-achttiende eeuw; vermist). 

handschrift II: Averbode (België), Abdijarchief, Sectie II nr 201 [fragment 
necrologium veertiende eeuw: maart-december]. 

handschrift III: Averbode (België), Abdijarchief, Sectie II nr 201bis 
[necrologium, afschrift uit 1850]. 

Editie: [N.B. aantekeningen over kloosterzusters en paters van dit klooster 
zijn ook te vinden in het necrologium van de abdij van Averbode; editie: G. 
Slechten, Necrologium Monasterii S. Mariae Sanctique Joannis Baptistae in 
Averbode Ordinis Praemonstratensis, Analecta Praemonstratensia. Editiones 
textuum 54 (1978) 1-32; 55 (1979) 33-64, 65-96; 56 (1980) 97-128, 129-160; 
57 (1981) 161-208, 209-240; 58 (1982) 241-288; 59 (1983) 289-320, 321-352; 
60 (1984) 353-384, 385-424.] 

Literatuur: 

Nunhem (LI)

Klooster der kaulieten `Sint-Elisabethsdal' 

Bron: 

Editie: A. Wolters, `Necrologium van het Klooster St. Elisabeths-dal in het 
voormalige graafschap Horne', Publications de la Société Historique et 
Archéologique dans le duché de Limbourg 17 (1880) 3-58 (ook als overdruk: 
Roermond, [z.j.]). 

Literatuur: 
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Nuth (LI)

Parochiekerk 

Bron: 

Editie: A.J.A. Flament, `Necrologium der parochiekerk te Nuth uit de 15de en 
16de eeuw (fragment januari-april)', Publications de la Société Historique et 
Archéologique dans le Limbourg 50 (1914) 299-306 

Literatuur: 

Oegstgeest (ZH)

Klooster Mariënpoel 

Bron: Leiden, Gemeentearchief, Kloosters nrs 888-889 [memorieboeken 
vijftiende-zestiende eeuw]. 

Editie: 

Literatuur: 

Oirlo (LI)

parochiekerk 

Bron: Oirlo, Parochiearchief [lijst van missen en jaargetijden vijftiende-begin 
achttiende eeuw]. 

Editie: 

Literatuur: A. Cauchie, `Inventaire des obituaires de la province du 
Limbourg hollandais', Bulletin de la Commission royale d'Histoire 73 (1903) 
LXVI

Oirschot (NB)

Collegiaal kapittel van Sint-Petrus' Banden 

Bron: 's-Hertogenbosch, Rijksarchief in de provincie Noord-Brabant, Kapittel 
Oirschot 

Editie: R. Ligtmans, Liber Anniversariorum Capituli Oirscottensis. Het 
getijdenboek en de vroegste geschiedenis van het kapittel van Oirschot (niet 
uitgegeven doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht, 1987). 

Literatuur: 
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Repertorium necrologische bronnen Nederland

Oisterwijk (NB)

Parochiekerk Sint-Petrus' Banden 

Bron: particulier bezit? 

Editie: 

Literatuur: G. Berkelmans, Jaargetijden en maandstonden gesticht in de kerk 
van Oisterwijk in de veertiende en het begin van de vijftiende eeuw, in: L.F.
W. Adriaenssen, red., Welpen van de Brabantse Leeuw. Genealogie tussen 
geld en geloof in Noord-Brabant ('s-Hertogenbosch, 1991) 245-264 [register 
met lijst van inkomsten uit jaargetijden en maandstonden ten behoeve van de 
pastoor, de kapelaans en de altaristen].

Oldenzaal (OV)

Collegiale kerk van Sint-Plechelmus 

Bron: Oldenzaal, Kerkarchief Sint-Plechelmus 

kopie of film: 's-Gravenhage, Centraal Bureau voor Genealogie 

Editie: E. Geerdink, `Calendarium et Necrologium Ecclesiae S. Plechelmi in 
Oldenzalia', Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 15 
(1887) 128-212, 337-396 [necrologium veertiende-zestiende eeuw]. 

Literatuur: 

Oosterhout (NB)

Norbertinessenklooster St. Catharinadal 

Bron: Zie Breda 

Editie: 

Literatuur: 

Roermond (LI)

Collegiaal kapittel van de H. Geest 

Bron: Maastricht, Rijksarchief in de provincie Limburg 

Editie: J.B. Sivré, `Het memorieboek van het voormalige kapittel van den H. 
Geest te Roermond', Publications de la Société Historique et Archéologique 
dans le duché de Limbourg 19 (1882) 85-1 

Literatuur: 
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Repertorium necrologische bronnen Nederland

Roermond (LI)

Abdij der cisterciënzerinnen `Onze Lieve Vrouw Munster' 

Bron: Roermond, Gemeentearchief; thans Maastricht, Rijksarchief in de 
provincie Limburg, inv. nr 8 

Editie: J.B. Sivré, `Het necrologium der adellijke abdij van O.L. Vr. Munster 
te Roermond', Publications de la Société Historique et Archéologique dans le 
duché de Limbourg 13 (1876) 169-280 (ook als overdruk: Roermond, 1876) 
[necrologium zestiende eeuw, aangelegd circa 1548] 

Literatuur: 

Roermond (LI)

Klooster der reguliere kanunniken (O.S.A.can.) `Sint-Hieronymus' 

Bron: 

Editie: 

Literatuur: J. Habets, `Memorieboek van het klooster van den H. 
Hieronymus te Roermond der reguliere Kanonniken van den H. Augustinus 
1438-1561', Publications de la Société Historique et Archéologique dans le 
duché de Limbourg 9 (1872) 311-342 [excerpten uit kalendarium pp.337-342].

Roermond (LI)

Klooster der dominicanessen `Maria Wee' 

Bron: Maastricht, Rijksarchief in de provincie Limburg [jaargetijdenboek uit 
de achttiende eeuw met aantekeningen vanaf 1400]. 

Editie: 

Literatuur: A. Cauchie, `Inventaire des obituaires de la province du 
Limbourg hollandais', Bulletin de la Commission royale d'Histoire 73 (1903) 
LXIV

Roermond (LI)

Klooster der kruisheren 

Bron: 

Editie: L. Heere, `Het obituarium der Kruisheren van Roermond', Publications 
de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 90-91 (1954-
1955) 51-126 

Literatuur: 
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Repertorium necrologische bronnen Nederland

Rolduc (LI)

Abdij der reguliere kanunniken (O.S.A.can.) `Kloosterrade' alias 
`Rolduc' 

Bron: Rolduc, Bibliotheek Klein-seminarie (Catalogus canonicorum 
regularium abbatiae Rodensis in domino defunctorum) [obituarium opgesteld 
in de achttiende eeuw, met oudere aantekeningen]. 

Editie: P.C. Boeren, `Een doodenkalender van Rolduc van omstreeks 1400', 
Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 78-
82 (1942-1946) 217-230 [fragment necrologium begin vijftiende eeuw]. 

literatuur: U. Berlière, `Supplément à l'Inventaire des Obituaires belges', 
Bulletin de la Commission royale d'Histoire 73 (1903) CV 

Literatuur: 

Sint Agatha en 
Cuijk (NB)

Klooster der kruisheren 

Bron: Tilburg, Bibliotheek Katholieke Universiteit Brabant, KHS 24 (olim: 
668) [obsequiale uit 1555 met op f. 1-2 en 5-6r Obitus fratrum over de periode 
1435-1558, aangevuld in de achttiende eeuw over de jaren 1590-1723]. 

Editie: F. Dijkema-Coenen, Uit de geschiedenis der Kruisheren. De Ordo 
Sanctae Crucis en haar klooster te Sint Agatha tot de reformatie (niet 
uitgegeven doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Groningen, 1974). 

Literatuur: J.M.M. van de Ven, Over Brabant geschreven. Handschriften en 
Archivalische Bronnen in de Tilburgse Universiteitsbibliotheek. Miscellanea 
Neerlandica 8-9 (2 dln; Leuven 1994) I135-139. 

handschrift II: Sint Agatha, Klooster der kruisheren [anniversarium uit circa 
1550, aangevuld tot in de negentiende eeuw]

Sittard (LI)

Collegiaal kapittel van Sint-Pieter 

Bron: 

Editie: J.A.K. Haas, `Een obituarium van het kapittel van Sint-Pieter te 
Sittard', Publications de la Société Historique et Archéologique dans le 
Limbourg 105-106 (1969-1970) 73-124 

Literatuur: 
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Sittard (LI)

Klooster der dominicanessen `Sint-Agnetenberg' 

Bron: 

Editie: J.H.H. Sassen, `Register en memorieboek van het 
Dominicanessenklooster St. Agnetenberg te Sittard', Publications de la Société 
Historique et Archéologique dans le Limbourg 49 (1913) 161-304 

Literatuur: 

Thorn (LI)

Abdij en kapittel 

Bron: handschrift I: Maastricht, Rijksarchief in de provincie Limburg, archief 
kapittel Thorn II, inv.nr 18784bis [obituarium aangelegd aan het einde van de 
vijftiende eeuw, met latere aanvullingen]. 

handschrift II: Maastricht, Rijksarchief in de provincie Limburg, archief 
kapittel Thorn I, inv.nr 1633 [fol.13-24: necrologium uit het begin van de 
zestiende eeuw]. 

handschrift III: Maastricht, Rijksarchief in de provincie Limburg, archief 
kapittel Thorn I, inv.nr 1623 [anniversariorum uit 1715]. 

Editie: 

Literatuur: A. Cauchie, `Inventaire des obituaires de la province du 
Limbourg hollandais', Bulletin de la Commission royale d'Histoire 73 (1903) 
LXV; R.J.M. van Acht, Officia propria nobilium virginum Thorensium. De 
muzikale en liturgische gebruiken in de oude adellijke abdij van Thorn ('s-
Gravenhage, 1985).

Tilburg (NB)

Parochiekerk Sint-Dionysius 

Bron: Brussel, Koninklijke Bibliotheek, ms. II 2802 

Editie: P.C. Boeren, `Het oudste Liber Anniversariorum der kerk van Tilburg', 
Bossche Bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom 's-
Hertogenbosch 22 (1953-1955) 116-144 [aangelegd 1502-1509 

Literatuur: 
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Repertorium necrologische bronnen Nederland

Utrecht (UT)

Kathedraal kapittel van Sint-Maarten (Dom) 

Bron: Utrecht, Rijksarchief in de provincie Utrecht, Dom nrs 397-400 [vier 
necrologia uit de veertiende-zestiende eeuw]. afschrift: Utrecht, Rijksarchief 
in de provincie Utrecht, Verzameling Buchel-Booth nr 9 f.13-18v. 

Editie: A. Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum praesertim quae 
Ultrajecti et in ejusdem suburbiis et passim alibi in dioecesi libri duo (...) 
(Lugduni Batavorum [= Leiden], 1704) 34-35 [excerpten 

Literatuur: 

Utrecht (UT)

Collegiaal kapittel van Sint-Salvator (Oudmunster) 

Bron: Utrecht, Rijksarchief in de provincie Utrecht, Oudmunster nrs 394-398 
[vijf necrologia uit de veertiende-zestiende eeuw]. 

afschrift: Utrecht, Rijksarchief in de provincie Utrecht, Verzameling Buchel-
Booth nr 56, ongefolieerd. 

Editie: A. Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum praesertim quae 
Ultrajecti et in ejusdem suburbiis et passim alibi in dioecesi libri duo (...) 
(Lugduni Batavorum [= Leiden], 1704) 74-108; A.A.J. van Rossum, 
`Necrologium van Oud-Munster te Utrecht', Archief voor de Geschiedenis van 
het Aartsbisdom Utrecht 10 (1882) 273-320; 11 (1883) 1-56, 212-258, 347-
373; 12 (1884) 105-188. 

Literatuur: 

Utrecht (UT)

Collegiaal kapittel van Sint-Pieter 

Bron: I-III: Utrecht, Rijksarchief in de provincie Utrecht, Sint-Pieter nrs 74-
76 [drie necrologia uit de veertiende-zestiende eeuw]. 

handschrift IV: Utrecht, Rijksarchief in de provincie Utrecht, Sint-Pieter nr 
1085. 

afschrift: Utrecht, Rijksarchief in de provincie Utrecht, Verzameling Buchel-
Booth nr 9 f.19-22v 

Editie: A. Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum praesertim quae 
Ultrajecti et in ejusdem suburbiis et passim alibi in dioecesi libri duo (...) 
(Lugduni Batavorum [= Leiden], 1704) 115-119 
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Repertorium necrologische bronnen Nederland

Literatuur: 

Utrecht (UT)

Collegiaal kapittel van Sint-Jan 

Bron: handschrift I: Utrecht, Rijksarchief in de provincie Utrecht, Sint-Jan nr 
93 [fragment necrologium zestiende eeuw]. 

handschrift II: Utrecht, Rijksarchief in de provincie Utrecht, Archief Oud-
Bisschoppelijke Clerezij nr 137 [liturgisch manuaal uit 1599]. 

Editie: 

Literatuur: 

Utrecht (UT)

Collegiaal kapittel van Sinte-Marie 

Bron: handschrift I: Utrecht, Rijksarchief in de provincie Utrecht, Sinte-Marie 
nr 203 [necrologium zestiende eeuw]. 

handschrift II: 's-Gravenhage, Museum Meermanno-Westreenianum (zie 
Verslagen van 's Rijks Oude Archieven (1887) 130). 

afschrift: Utrecht, Rijksarchief in de provincie Utrecht, Verzameling Buchel-
Booth nr 9 f. 208-210 

Editie: 

Literatuur: 

Utrecht (UT)

Klooster `Sint-Cecilia' 

Bron: 

Editie: A. Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum praesertim quae 
Ultrajecti et in ejusdem suburbiis et passim alibi in dioecesi libri duo (...) 
(Lugduni Batavorum [= Leiden], 1704) 282-289 [twee necrologia]. 

Literatuur: 
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Utrecht (UT)

Klooster `Mariëndaal' (Vallis S. Mariae) vulgo `Ten Daal' 

Bron: 

Editie: Utrecht, Rijksarchief in de provincie Utrecht, Verzameling Buchel-
Booth nr 5 f.210-217v, 219v-220 (oude signatuur hs. 358-II) [necrologium tot 
in begin zeventiende eeuw]. 

editie: A. Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum praesertim quae 
Ultrajecti et in ejusdem suburbiis et passim alibi in dioecesi libri duo (...) 
(Lugduni Batavorum [= Leiden], 1704) 432-487; H.F. van Heussen, Historia 
Episcopatum foederati Belgii; utpote metropolitani Ultrajectini, nec non 
suffraganeorum Harlemensis, Daventriensis, Leovardiensis, Groningensis et 
Middelburgensis. (...) (6 dln; Lugduni in Batavis [= Leiden], 1719) I, 136-152 

Literatuur: 

Utrecht (UT)

Klooster Sint-Nicolaas 

Bron: Utrecht, Gemeentearchief, Bewaarde archieven I nr 986. 

Editie: 

Literatuur: 

Utrecht (UT)

Abdij der cisterciënzerinnen `Sint-Servaas' 

Bron: Utrecht, Rijksarchief in de provincie Utrecht, Verzameling Buchel-
Booth nr 6 f.112-124 (oude signatuur: hs. 358-III) [necrologium tot einde 
vijftiende eeuw] 

Editie: A. Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum praesertim quae 
Ultrajecti et in ejusdem suburbiis et passim alibi in dioecesi libri duo (...) 
(Lugduni Batavorum [= Leiden], 1704) 271-272, 274-275; J., `Een 
necrologium der St.-Servaas-abdij te Utrecht', Archief voor de Geschiedenis 
van het Aartsbisdom Utrecht 27 (1901) 104-180 

Literatuur: 
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Utrecht (UT)

Klooster der kartuizers `Nieuwlicht' alias `Bloemendaal' (Vallis Floris) 

Bron: Utrecht, Rijksarchief in de provincie Utrecht, Kleine Kapittelen en 
Kloosters nrs 575-576. 

afschrift: Utrecht, Rijksarchief in de provincie Utrecht, Verzameling Buchel-
Booth nr 9 f.82v-88 

Editie: A. Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum praesertim quae 
Ultrajecti et in ejusdem suburbiis et passim alibi in dioecesi libri duo (...) 
(Lugduni Batavorum [= Leiden], 1704) 419-424 [twee necrologia]; H.F. van 
Heussen, Historia Episcopatum foederati Belgii; utpote metropolitani 
Ultrajectini, nec non suffraganeorum Harlemensis, Daventriensis, 
Leovardiensis, Groningensis et Middelburgensis. (...) (6 dln; Lugduni in 
Batavis [= Leiden], 1719) I, 152-154; B.J.L. de Geer, `Begiftigers en 
bezittingen van het Carthuiser convent bij Utrecht', Kronijk van het Historisch 
Gezelschap gevestigd te Utrecht 13 (1857) 129-146 [necrologium vijftiende 
eeuw]; L. van Hasselt, `Het Necrologium van het karthuizerklooster 
Nieuwlicht of Bloemendaal buiten Utrecht', Bijdragen en Mededeelingen van 
het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht 9 (1886) 126-392 
[necrologium vijftiende eeuw]; H.J.J. Scholtens, `Necrologie van de Utrechtse 
kartuizers', Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 71 
(1952) 97-150 

Literatuur: 

Utrecht (UT)

Klooster der franciscanen minderbroeders 

Bron: Utrecht, Rijksarchief in de provincie Utrecht, Verzameling Buchel-
Booth nr 3 f.11-13, 16, 90 (oude signatuur: hs. 358-I) [necrologisch materiaal]. 

Editie: 

Literatuur: A. Evertse, De stad Utrecht en de bedelorden in de vijftiende 
eeuw (niet uitgegeven doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht, 1984).
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Utrecht (UT)

Klooster der regulieren 

Bron: 

Editie: A. Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum praesertim quae 
Ultrajecti et in ejusdem suburbiis et passim alibi in dioecesi libri duo (...) 
(Lugduni Batavorum [= Leiden], 1704) 231-236 

Literatuur: 

Utrecht (UT)

Klooster der Wittevrouwen 

Bron: Utrecht, Rijksarchief in de provincie Utrecht, Verzameling Buchel-
Booth nr 18 f.93-94v, 104v (oude signatuur: hs. 356-I) [notities uit een 
necrologium, tot einde zestiende eeuw]. 

Editie: A. Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum praesertim quae 
Ultrajecti et in ejusdem suburbiis et passim alibi in dioecesi libri duo (...) 
(Lugduni Batavorum [= Leiden], 1704) 276-277 

Literatuur: 

Utrecht (UT)

Abdij te Oostbroek `Sint-Laurens' 

Bron: I Utrecht, Rijksarchief in de provincie Utrecht, Collectie Rijsenburg 
396 

II: Utrecht, Gemeentearchief, bibl. XXVIII L 1 (oude signatuur: 1840*; 
Buchelius, Monumenta ... inventa, 288-290) [fragment necrologium tot einde 
zestiende eeuw]. 

Editie: N.C. Kist, `De oudste oorkonde der abdij van Oostbroek', 
Nederlandsch Archief voor Kerkelijke Geschiedenis 9 (1849) 31-48 [fragment 
necrologium twaalfde eeuw]. 

Literatuur: 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/REPERTORIUM.HTM (32 of 38) [16/11/2008 13:08:22]
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Utrecht (UT)

Vrouwenklooster 

Bron: handschrift I: Utrecht, Rijksarchief in de provincie Utrecht, Kleine 
Kapittelen en Kloosters nr 1190 [anniversarium vijftiende-zestiende eeuw]. 

handschrift II: Utrecht, Gemeentearchief, bibl. XXVIII L 1 (oude signatuur: 
1840*; Buchelius, Monumenta ... inventa, 290-305) [obituarium tot in begin 
zeventiende eeuw; transcriptie met index op voor-, toe- en achternamen 
aanwezig]. 

Editie: 

Literatuur: 

Utrecht (UT)

Buurkerk 

Bron: Utrecht, Rijksarchief in de provincie Utrecht, Verzameling Buchel-
Booth nr 42 f.109v-119v [anniversarium veertiende-zestiende eeuw]. 

Editie: 

Literatuur: 

Utrecht (UT)

Broederschap van de Kleine Kalende 

Bron: Utrecht, Gemeentearchief, Bewaarde archieven I nr 173 [necrologium]. 

Editie: S. Muller Fz., Stukken betreffende de Groote en Kleine Kalende-
broederschap te Utrecht, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch 
Genootschap, gevestigd te Utrecht 8 (1885) 117-153 [slechts lijst van 
overleden leden der Kleine Kalende-broederschap pp.142-149 nr 9]. 

Literatuur: 

Utrecht (UT)

Broederschap `Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods' 

Bron: Utrecht, Gemeentearchief, Bewaarde archieven I nr 310 [necrologium]. 

Editie: 

Literatuur: 
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Utrecht (UT)

Broederschap Sint-Antonis 

Bron: Utrecht, Gemeentearchief, Bewaarde archieven I nr 290 [necrologium]. 

Editie: 

Literatuur: 

Valkenburg (LI)

Parochiekerk 

Bron: 

Editie: P. Doppler, `Necrologium der kerk van Valkenburg', Publications de la 
Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 60 (1924) 251-312 

Literatuur: 

Velden (LI)

parochiekerk 

Bron: Velden, Parochiearchief [`Oudt Legerboeck der Kercke renten van 
Velden' 1492-1663]. 

afschrift: (destijds) Velden, Parochiearchief [achttiende eeuw]. 

Editie: 

Literatuur: A. Cauchie, `Inventaire des obituaires de la province du 
Limbourg hollandais', Bulletin de la Commission royale d'Histoire 73 (1903) 
LXVII

Venlo (LI)

Collegiale kerk Sint-Martinus 

Bron: Brussel, Algemeen Rijksarchief. 

Editie: 

Literatuur: U. Berlière, `Supplément à l'Inventaire des Obituaires belges', 
Bulletin de la Commission royale d'Histoire 73 (1903) CXI
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Venlo (LI)

Bron: 

Editie: P. Doppler, `Fragment van een necrologium uit de eerste jaren der 
XVIe eeuw afkomstig van Venlo', De Maasgouw 30 (1908) 81-82 

Literatuur: 

Venray (LI)

Gilde van Onze Lieve Vrouw 

Bron: 

Editie: M.J. Janssen, `Geschiedenis van de O.L.Vr. Kapel te Oostrum (onder 
de parochie Venray,) met het daarin berustende miraculeus beeld, Publications 
de la Société Historique et Archéologique dans le duché de Limbourg 34 
(1898) 3-202 [lijst van overleden leden van Onze-Lieve-Vrouwe-gilde te 
Oostrum, 1570, pp.84-86]. 

Literatuur: 

Vollenhove (OV)

Klooster der tertianen `Sint-Janskamp' 

Bron: fragment: Utrecht, Universiteitsbibliotheek, ms. 11 C 7 [kalender 1 
januari - 9 juni, 8-17 september; vijftiende-zestiende eeuw]. 

Editie: J.C. van Slee, `Mededeelingen aangaande het klooster St.Janskamp 
buiten Vollenhove', Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom 
Utrecht 36 (1910) 69-103, 76-93 

Literatuur: 

Voorburg (ZH)

Parochiekerk 

Bron: Voorburg, Archief van de kerkvoogdij der Hervormde Gemeente 

Editie: J.G.J. van Booma, Dit is 't memoriboec van Voirburch. Het 
memorieregister, tevens cartularium van de parochie Voorburg (1338) 1435-
1566 (Hilversum, 1992) [memorieboek van 1435 met gegevens teruggaande 
tot 1338]. 

Literatuur: 
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Warmond (ZH)

Klooster der cisterciënzers `Mariënhaven' (Portus S. Mariae) 

Bron: Leiden, Gemeentearchief, Kloosters nr 1243 

Editie: J.C. Overvoorde, `Het Cistercienserklooster Marienhaven te 
Warmond', Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem 33 
(1911) 1-59 [excerpten uit het memorieboek pp.43-54] 

Literatuur: 

Weert (LI)

Klooster der franiscanen minderbroeders 

Bron: Weert, Klooster der franciscanen minderbroeders 

Editie: D. van Wely, Liber Recommendationis Conventus Werthensis OFM 
(Weert, 1961) [jaargetijdenboek uit circa 1480 met vervolg uit 1717]. 

Literatuur: 

Weesp (NH)

Klooster der zusters `Sint-Jan' 

Bron: 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, hs. 73 G 14. 

afschrift: Haarlem, Rijksarchief in de provincie Noord-Holland, inv. reeks nr 
30: 1363 

Editie: 

Literatuur: N.C. Kist, `Het oude Convent der susteren in St. Johan's clooster 
te Weesop over die Grobbe', Archief voor Kerkelijke Geschiedenis 
inzonderheid van Nederland 10 (1840) 183-188, 305-307 [necrologium 
vijftiende-zestiende eeuw]; O. Vlessing, @ (niet uitgegeven doctoraalscriptie 
Universiteit van Amsterdam 1979) [aanwezig in K.B.].

Weesp (Noord-
Holland )

parochiekerk Sint-Laurentius 

Bron: 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, ms. 73 G 41. 

Editie: 

Literatuur: G.G. Honig, `De parochie van den H. Laurentius te Weesp', 
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem 3 (1875) 21-52; 
O. Vlessing, @ (niet uitgegeven doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam 
1979) [aanwezig in K.B.].
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Wijk en 
Aalburg (NB)

Parochiekerk 

Bron: Utrecht, Rijksmuseum het Catharijneconvent, BMH Warm. h. 92 H 1 

Editie: 

Literatuur: : A. van Beurden, Het Missale van de Kerk te Wijk bij Heusden 
('s-Hertogenbosch, 1906) [excerpten pp.39-46].

Zaltbommel 
(GE)

Collegiaal kapittel van Sint-Maarten 

Bron: Arnhem, Rijksarchief in de provincie Gelderland; sinds 1992: 
Zaltbommel, Streekarchivariaat Bommelerwaard, oud-archief van Zaltbommel 
[necrologium]. transcriptie (met inleiding, aantekeningen en indices): Arnhem, 
Rijksarchief in de provincie Gelderland, archief Beckering Vinckers nr 6c. 

kopie met Nederlandse vertaling: Zaltbommel, Streekarchivariaat 
Bommelerwaard 

Editie: 

Literatuur: A.S.M. Siebelt, `Het obituarium van het kapittel van de St. 
Maartenskerk te Zaltbommel', Tussen de Voorn en Loevestein 24 (1988) 62-
77 [veertiende-zestiende eeuw; 2700 namen]. Indices door A.S.M. Siebelt en S.
E.M. van Doornmalen in Tussen de Voorn en Loevestein 29 (1993) 183-185

Zutphen (GE)

Collegiaal kapittel van Sint-Walburg 

Bron: Zutphen, Gemeentearchief [necrologium]. 

Editie: 

Literatuur: 
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Zutphen (GE)

Zusterhuis `Adamanshuis' 

Bron: Zutphen, Gemeentearchief, archief Adamanshuis [memorieboek 
aangelegd in vijftiende eeuw en bijgehouden tot in zeventiende eeuw; circa 
tweehonderd jaargetijden]. 

Editie: H.J. Leloux, `Een laat-middeleeuws "memorieboek" uit de kring der 
Moderne Devoten', Ons Geestelijk Erf 52 (1978) 229-243 

Literatuur: M.M. Doornink-Hoogenraad, Adamanshuis. Een zusterhuis van 
de moderne devotie in Zutphen (Zutphen, 1983).

Zwolle (OV)

Klooster `Bethlehem' 

Bron: 

Editie: W. van Spilbeeck, `Necrologium van het klooster Bethlehem te 
Zwolle', Verslagen en Mededeelingen van de Vereeniging tot Beoefening van 
Overijsselsch Regt en Geschiedenis 14 (1885) 1-13 

Literatuur: 
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Sint-Catharinadal. 

Geschiedenis van St. Catharinadal (1271-1950) gebaseerd op de 
publicatie 'Het klooster Sint-Catharinadal' in Archeologisch en 

bouwhistorisch onderzoek in Breda 2, Breda 1995 

Aangevuld en bewerkt door Frans Gooskens 

Wat is er beschikbaar aan soorten informatie: 

Samenvatting inhoud

Op deze WEB-pagina's wordt de geschiedenis beschreven van 
het Norbertinessenklooster Catharinadal. Het klooster is gesticht 
in 1271 in Wouw bij Roosendaal, maar van het begin af zeer 
nauw verbonden met de Heren van Breda. Na een overstroming 
was het vrij vanzelfsprekend dat Breda in 1295 de nieuwe 
vestigingsplaats zou moeten worden.

Het klooster bleef te Breda gevestigd tot 1647. Onder druk van de protestante deel van de stad 
vertrokken de zusters naar Oosterhout. Onder de protectie van de Nassau's kon het klooster daar 
blijven tot op heden.

Wat is er bijzonder aan de historie van dit klooster: 

●     De continuiteit: het klooster is onder alle troebelen blijven functioneren en overleefde een 
grote kloosterhervorming rond 1463, de protestante tijd, de Franse tijd 

●     Er is een rijk kloosterarchief voorhanden met vele oorkonden en registers 
●     De gebouwen zijn voor een belangrijk deel bewaaard gebleven. In Breda lange tijd als kazerne 

(kloosterkazerne), in Oosterhout als een nog steeds bewoond complex 

In 1993 en 1994 heeft er een grootschalig archeologisch onderzoek plaatsgevonden in en rondom de 
kloosterkazerne te Breda. Aanleiding was het bouwen van het Chassé Theater op een deel van het 
oude kloostercomplex. Naast het archeologisch onderzoek vond ook een uitgebreid bouwhistorisch 
en historisch onderzoek plaats. De historische studie is vooral hierop gebaseerd.

De tweede pijler voor de kloosterhistorie is de uitgave van het necrologium van het klooster. Het 
necrologium, dat de vorm heeft van een kalender, werd gebruikt om de namen van personen op te 
tekenen die een band hadden met het klooster. Dit kon zijn als weldoener of als bewoner. Het 
necrologium heeft een rijk namenmateriaal met duizenden namen dat loopt van de stichting van het 
klooster tot aan 1950. Weer een goed voorbeeld van continuiteit. Waar nodig is de geschiedenis iets 
uitgebreid met gegevens uit het necrologiumonderzoek. 
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Inleiding Norbertijnen 

DE VOLGELINGEN VAN NORBERTUS VAN 
GENNEP

Voorspel

Sint-Catharinadal in Breda was een vrouwenklooster dat behoorde aan de orde van de norbertijnen. 
Een kloostergemeenschap bestaat uit een groep mannen of vrouwen die hun leven aan God hebben 
gewijd. In meer of mindere mate afgesloten van de buitenwereld leven zij samen op één plaats: het 
klooster (van het Latijnse claustrum=afgesloten plaats). Het christelijke kloosterwezen stamt feitelijk 
uit het Egypte van de 3de eeuw. Gelovigen trokken zich toen terug in de woestijn om in ascese te 
leven. De bekendste kluizenaar was de heilige Antonius (ca. 250-356). De kluizenaars groepeerden 
zich in de loop der tijd en stelden 'leefregels' op. Later werden deze regels in het westelijk deel van 
Europa aangepast door Benedictus van Nursia (gestorven 543), toen hij op Monte Cassino in Italië 
een gemeenschap van monniken stichtte. Zo ontstond de Regel van Benedictus. 

In de Regel van Benedictus worden drie belangrijke geloften voorgeschreven: absolute 
gehoorzaamheid aan de abt, kuisheid (het bewaren van de ongehuwde staat) en armoede (het opgeven 
van privébezit). De Regel van Benedictus schrijft nog andere zaken voor, zoals de dagindeling 
(bidden, werken, eten, slapen etc.), de te zingen psalmen en de te lezen boeken. De drie geloften 
vormen de grondslag voor vrijwel alle latere westerse kloosterregels. (Een goede inleiding in de 
geschiedenis van het christendom in de Middeleeuwen is te vinden bij: Southern 1970). 

Tot in de 11de eeuw volgden praktisch alle kloosters in West- Europa de Regel van Benedictus. Dit 
gold ook voor de oudste kloosters in het huidige België, zoals de Sint-Pieter en de Sint-Baafs te Gent 
en de abdij van Sint-Truiden. Ook de oudste kloosters in Nederland, die weliswaar later ontstonden, 
behoorden tot de benedictijnerorde. Voorbeelden zijn het klooster van Susteren (gesticht in 714), 
Thorn (gesticht in 992) en Egmond (gesticht in het midden van de 10de eeuw). 

Bij de vroege kloosterstichtingen waren locale machthebbers nauw betrokken. Zo onderhielden 
bijvoorbeeld het klooster van Egmond en dat van Rijnsburg (gesticht in 1133) nauwe contacten met 
de graven van Holland. In beide kloosters hebben leden van het Hollandse grafelijk huis hun laatste 
rustplaats gevonden. Ook traden veel kinderen uit adellijke families tot de kloosterordes toe. Op deze 
wijze voorkwamen de families dat hun bezittingen bij een erfenis verdeeld werden onder 
verschillende erfgenamen. Bij intrede van een van de adellijke familieleden werden aan het klooster 
vaak schenkingen gedaan - in de vorm van geld, grond of onroerend goed. Een klooster kon ook nog 
andere bronnen van inkomsten hebben. De kloosterlingen baden tegen betaling voor het zieleheil van 
overledenen en het welzijn van hun begunstigers. De benedictijnen ontvingen ook wel giften van 
andere gelovigen, die zo aan het hellevuur dachten te ontkomen. 

Neergang Benedictijnen 

Het resultaat van dit alles was dat vele benedictijnenkloosters in de loop der tijd schatrijk werden. 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/HIS1.HTM (1 of 9) [16/11/2008 13:08:25]



Inleiding Norbertijnen 

Kostbare kunstwerken sierden het interieur en verscheidene kloosters hielden er een aristocratische 
levenswijze op na. "Er wordt zo verfijnd gekookt dat ze vijf gangen aankunnen", schrijft Bernardus 
van Clairvaux over het benedictijnenklooster Cluny. Hij vervolgt: "... en dan de kleren. Dat is geen 
bescherming meer tegen naaktheid en koude, maar pure versiering." (Citaat ontleend aan: 
Rijksmuseum 1984). Met Bernardus van Clairvaux vonden ook anderen dat door de rijkdom een 
geestelijke verslapping binnen de orde was opgetreden. Als reactie op de uitbundige levensstijl van 
de benedictijnen ontstonden aan het einde van de 11de eeuw en in de loop van de 12de eeuw drie 
nieuwe kloosterorden: de kartuizers, de cisterciënzers en de augustijnerkanunniken. 

Opvolgers Benedictijnen. Cisterciënzers 

Een van de eerste nieuwe orden is die van de kartuizers. Deze orde kwam voort uit de vestiging van 
een kluizenaarsgemeenschap die al in 1083 gesticht was door Bruno van Keulen in La Grande 
Chartreuse, bij het Zwitserse Grenoble. De strenge, geïsoleerde levenswijze die de kartuizers erop 
nahielden, was niet voor iedereen geschikt. Daarom stichtte Robert van Molesmes, na een mislukt 
experiment om als kluizenaar te leven, in 1098 een klooster te Citeaux bij Dijon. Dit klooster werd de 
bakermat van een nieuwe orde: die van de cistercinzers. Vooral onder abt Bernardus van Clairvaux 
(1090-1153) kwam deze orde tot grote bloei. 

De cisterciënzers volgden weliswaar de Regel van Benedictus, maar trachtten deze in een meer 
'letterlijke' zin na te leven en legden de nadruk op het armoede-ideaal. De sobere levenswijze werd 
gestalte gegeven door giften aan het klooster te weigeren, behalve wanneer het woeste, onbebouwde - 
grond betrof. Dit laatste hing samen met het belang dat de cisterciënzers hechtten aan het verrichten 
van lichamelijke arbeid en het streven om in afzondering en in harmonie met de natuur te leven. Zij 
vestigden zich dan ook meestal op enige afstand van middeleeuwse bewoningscentra, zoals steden en 
kastelen. De cisterciënzers hebben in grote delen van Europa veel woeste gronden ontgonnen, bedijkt 
en voor bebouwing geschikt gemaakt. In Nederland zijn vanaf de 12de eeuw verscheidene 
cisterciënzerabdijen in de Friese kustgebieden te vinden. De kloosters hebben hier een grote rol 
gespeeld bij ontginnings- en bedijkingswerkzaamheden. 

Voor het verrichten van lichamelijke arbeid schakelden de cisterciënzers lekebroeders of conversi in. 
Dit waren in zekere zin "tweederangs" monniken. Ze hadden de geloften afgelegd, maar geen priester 
en konden dus ook niet aan alle activiteiten binnen het klooster deelnemen. Wel werden ze 
gedwongen gehoorzaamheid aan de abt te beloven. Het aannemen van conversen is voor de 
ontwikkeling van de cisterciënzerorde belangrijk geweest. De norbertijnen en andere orden besloten 
later in navolging van de cisterciënzers ook lekebroeders- en -zusters in hun gelederen op te nemen. 

De enorme groei van het aantal cisterciënzerkloosters in het begin van de 12de eeuw is voor een 
belangrijk deel te danken aan de uitstekende organisatie van deze orde. Hoewel de kloosters ver 
uiteen lagen in veelal geïsoleerde streken, bleven onderlinge band en controle gehandhaafd. Eenmaal 
per drie jaar ontmoetten de abten van de kloosters elkaar tijdens het Generaal Kapittel, het hoogste 
bestuursorgaan van de orde. Verder werd ieder klooster eens per jaar bezocht door een abt van een 
ander klooster. Deze visitaties waren in de eerste plaats bedoeld om te controleren of een klooster 
naar behoren functioneerde, maar ook om nieuwe ideeën of gezichtspunten van de ordeleiding te 
introduceren. 
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Hoewel de cisterciënzers aanvankelijk het armoede-ideaal hoog in het vaandel droegen, werden ze 
uiteindelijk ook rijk. De overschotten die voortkwamen uit hun ontginnings- en landbouwactiviteiten, 
werden gebruikt voor de aankoop van woeste gronden. Ondertussen steeg de grondprijs enorm door 
de groeiende bevolking, de daarmee samenhangende stijgende economische activiteiten en de vraag 
naar graan en landbouwgronden. De kapitaalaccumulatie die het gevolg was van de voortdurende 
investeringen in grond, zorgde ervoor dat de cisterciënzers rijk werden. 

Als reactie op deze ontwikkelingen ging opnieuw de roep op om een nieuwe kloosterorde te stichten 
die de gelofte van armoede in praktijk zou brengen. Zo ontstonden in de 13de eeuw nieuwe 
kloosterorden, waaronder die van de franciscanen en dominicanen. Deze zogenaamde bedelorden 
wezen aanvankelijk elke vorm van bezit af en hielden zich met name met de prediking van het geloof 
bezig. In tegenstelling tot de oudere orden vestigden de bedelorden zich vooral in de opkomende 
steden. 

Augustijnen 

De augustijnerkanunniken vormden de derde kloosterorde die in de 11de eeuw ontstond als reactie op 
de verwekelijking van de benedictijnerorde. Ze zagen geheel af van de Regel van Benedictus en 
kozen ervoor om te leven volgens de voorschriften van de kerkvader Augustinus (354-430). Deze had 
in een brief een aantal richtlijnen gegeven aan een groep vrouwen die een vroom, gemeenschappelijk 
leven wilden leiden. Deze richtlijnen, die algemeen en summier waren, werden door de 
augustijnerkanunniken als een regel (canon) geïnterpreteerd. In tegenstelling tot de seculiere 
kanunniken, die aan een kerk of kathedraal verbonden waren om getijden te zingen, legden de 
reguliere augustijnerkanunniken de gelofte van armoede af. De Regel van Augustinus, die feitelijk 
dus geen orderegel was, werd in de 11de eeuw verder uitgewerkt: er werden strengere maatregelen 
uitgevaardigd om particulier bezit tegen te gaan en de bewegingsvrijheid van de augustijnen te 
beperken. Deze verfijnde versie werd nu als 'tweede regel van Augustinus'(regula secunda) een echt 
kloosterstatuut en werd door de pausen aanbevolen aan kloostergemeenschappen die niet de Regel 
van Benedictus volgden. Op deze wijze ontstonden de augustijnerkanunniken en -kanunnikessen, die 
zich in de 12de eeuw op verscheidene plaatsen in Europa hebben gevestigd. 

Binnen de augustijnerorde ontstaan geleidelijk verscheidene kloostergroeperingen. Een daarvan is 
gevormd rond het klooster van Prémontré nabij het Franse Laon: dit klooster werd in 1120 door 
Norbertus van Gennep gesticht. De Regel van Norbertus werd in 1126 goedgekeurd door de paus en 
is afgeleid van de tweede regel van St. Augustinus. Toch bezit deze Regel ook duidelijke 
cisterciënzertrekken. De volgelingen van deze Regel staan bekend als premonstratenzers of 
norbertijnen. 

De norbertijnen

De norbertijnen groeiden in de loop van de 12de eeuw uit tot een van de meest succesvolle 
kloosterorden. Een overzicht van de ontwikkeling en verspreiding van de norbertijnenkloosters is te 
vinden in: Bond 1993. Ze bezaten vestigingen door heel Europa, van Spanje tot Scandinavië en van 
Ierland tot Palestina. De stichter Norbertus van Gennep (geboren tussen 1080 en 1085) was een zoon 
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van de heer van Gennep en kreeg zijn opleiding aan het hof van de aartsbisschop Frederik van 
Keulen. Nadat hij enige tijd als kanunnik verbonden was geweest aan de Sint-Victorkerk van Xanten, 
werd hij aalmoezenier aan het hof van keizer Hendrik V (1106-1125). In 1114 nam hij zijn intrek in 
de benedictijnenabdij van Siegburg, waar hij in 1115 tot priester werd gewijd. Daarna keerde hij 
terug naar Xanten. Omdat hij in zijn bevlogenheid bleef hameren op het zorgvuldig naleven van de 
geloften - waaronder die van armoede - haalde hij zich de ergernis van andere geestelijken op de hals. 
Zij beschuldigden hem van hypocrisie, omdat hij als erfgenaam van de heer van Gennep bepaald niet 
onbemiddeld was. Hij besloot daarop zijn eigendommen aan de armen te schenken en vertrok naar 
Frankrijk. 

Stichting Prémontré 

Na enige omzwervingen als 'Wanderprediger' kwam Norbertus in contact met de bisschop van Laon, 
een vriend en aanhanger van Bernardus van Clairvaux. De bisschop schonk hem grond bij Prémontré, 
waarop Norbertus met 13 volgelingen in 1120 een klooster stichtte. De kloostergemeenschap groeide 
voorspoedig; met Kerstmis 1121 telde ze al 40 kanunniken en enkele conversen. Hoewel Norbertus 
en zijn volgelingen aanvankelijk de Regel van Augustinus volgden, kozen ze voor de interne 
organisatie het model van de cisterciënzers. Eenvoud, soberheid, isolement en waardering voor 
lichamelijke arbeid stonden bij hen hoog in het vaandel. Daarbij richttende norbertijnen zich niet 
zozeer op een beschouwelijke levenswijze, maar kozen voor een praktische invulling van hun Regel 
en besteedden veel aandacht aan prediking en zielzorg. 

Op aandrang van de Duitse keizer Lotharius II verliet Norbertus Prémontré in 1126 en werd 
aartsbisschop van Maagdenburg. Deze stad was in die tijd de uitvalsbasis voor de kerstening van 
Oosteuropese gebieden en Norbertus heeft daar het zijne toe bijgedragen. Door ook hier grote 
activiteiten als prediker en kloosterstichter te ontplooien, verwierf de norbertijnerorde in dit deel van 
Europa uitgestrekte gebieden. Norbertus stierf op 6 juni 1134. 

In 1128 volgde Hugo van Fosses Norbertus op als abt van Prémontré. Hij introduceerde het 
cisterciënzer systeem van visitaties in de norbertijnerorde. Later zouden de norbertijnenkloosters op 
grond van historische of geografische banden ingedeeld worden in een soort bestuurlijke gewesten 
(circariae). Twee abten per circaria werden daarbij aangesteld om de kloosters te visiteren en rapport 
uit brengen aan het Generaal Kapittel. 

Vrouwen in de orde 

De norbertijnenkloosters konden bevolkt worden door mannen, vrouwen of door beide seksen. In het 
laatste geval was sprake van een dubbelklooster: mannen en vrouwen woonden in één 
kloostergebouw, weliswaar van elkaar gescheiden, en vormden economisch en bestuurlijk een 
eenheid. De norbertijnerorde stelde zich aanvankelijk nadrukkelijk open voor vrouwen, waardoor 
veel kloosters binnen deze orde als dubbelklooster gesticht werden. De intreding van vrouwen moet 
vanaf het begin groot zijn geweest. Een van de kanunniken van Prémontré meldt rond het midden van 
de 12de eeuw dat ten minste 10.000 nonnen in de orde waren opgenomen. Hoewel dit aantal 
ongetwijfeld overdreven is, geeft het aan dat er veel vrouwen toetraden. 
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De 13de eeuw gaf een explosieve groei van vrouwengemeenschappen te zien. Dit gold niet alleen 
voor de norbertijnen, maar ook voor de cisterciënzers en de 'nieuwe orden', zoals die van de 
franciscanen en de dominicanen. Ook de buiten een strikt kloosterordeverband levende begijnen 
zagen hun aantallen enorm toenemen. Mogelijk is het vrouwenoverschot in die tijd een verklaring 
hiervoor, hoewel er geen harde cijfers voorhanden zijn die dit vermoeden bevestigen. (Milis 1982). 

Afschaffen dubbelkloosters 

In de loop van de 12de eeuw sloeg het geestelijke klimaat om. In geestelijke kringen werd steeds 
vaker gewezen op het gevaar van zedeloosheid bij het samenwonen van nonnen en monniken. In 
1137 en 1140 werd daarom binnen de norbertijnerorde besloten dat voortaan geen dubbelkloosters 
meer gesticht zouden worden. De nonnen uit bestaande dubbelkloosters werden ondergebracht in 
aparte, van een abdij afhankelijke, priorijen. Door een dergelijke 'ontdubbeling' zijn verscheidene 
norbertinessenkloosters ontstaan. Aan het einde van de 12de eeuw besloot het Generaal Kapittel dat 
in de oude abdijen geen vrouwen meer aangenomen mochten worden. Het was nog wel mogelijk om 
zelfstandige vrouwenkloosters te stichten, hoewel leden van de orde ook hier bedenkingen over 
hadden. 

Dergelijke zusterkloosters werden vaak door buitenstaanders gesticht en van een financiële basis 
voorzien. Voorbeelden hiervan zijn het klooster Lelindaal bij Mechelen (gesticht rond 1235) en 
Koningsveld bij Delft (1251). In het volgende hoofdstuk zullen we zien dat Sint-Catharinadal 
weliswaar een nieuwe kloosterstichting was, maar dat het waarschijnlijk ook nonnen heeft 
opgenomen uit een klooster te Zandvliet, dat door ontdubbeling ontstaan was. 

Voordat er sprake was van ontdubbeling van kloosters floreerde de orde en kwamen er steeds nieuwe 
vestigingen bij. In de Lage Landen werd al twee jaar na de stichting van het klooster te Prémontré in 
1120 een norbertijnerklooster gesticht in Floreffe (bij Luik). Dit klooster zou uitgroeien tot een van 
de grootste abdijen van de orde. Weer twee jaar later, in 1124, werd een nieuwe vestiging gesticht in 
Antwerpen, Sint-Michiels genaamd. Dit klooster was het moederklooster van de abdijen van 
Tongerlo (1130) en Averbode (1134-35) in het huidige België; beide bestaan nog steeds. In 1128 
werd in Park bij Leuven door de hertog van Brabant een norbertijnenabdij gesticht. Rond 1140 werd 
vervolgens in de Belgische Kempen de abdij van Postel gebouwd. 

Voor een volledig overzicht van alle stichtingen van norbertijnerkloosters in de Nederlanden: 

Overzicht van stichtingen van norbertijnenkloosters 
in de Nederlanden
Stichtingsdata (vóór 1300) van norbertijnen- en norbertinessenkloosters in de Nederlanden. De 
gegevens m.b.t. de stichtingsdata, die soms niet geheel met elkaar in overeenstemming zijn, zijn 
ontleend aan: Backmund 1949-1956 en Bond 1993. 

BB = circarie Brabant (Belgische deel) 
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BN = circarie Brabant (Nederlandse deel) 
F = circarie Friesland 
V = circarie Vlaanderen 
W = circarie Westfalen. 

V 
Stichtingsdata in de Nederlanden 
Antwerpen 1124 BB 
Grimbergen 1128 BB 
Park (bij Leuven) 1128 BB 
Middelburg 1128 BN 
Gempe 1129 BB 
Mariënweerd 1129 BN 
Tongerloo 1130 BB 
Averbode 1134 BB 
Berne 1134 BN 
Woerd (Altforst) ca.1135 BN 
Postel 1135 BB 
Veurne (St. 
Nicolaas) 1135 BB 

Ninove 1137 BB 
Peteghem na 1137 
Drongen 1138 V 

Nieuwenrode 1133-
1139 BB 

Dieleghem 1140 BB 
Tusschenbeek 1148 V 
Mariëngaarde 1163 F 
Dokkum na 1163 F 

Eeuwen 1141-
1167 BB 

Hoftenvrouwen 1176-
1179 V 

Bethlehem 
(Oudkerk) 1170 F 

Deventer voor 1180 W 
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Tzjummarum 1182 F 
Bajum ca. 1186 F 
Lidlum voor 1187 F 
Pamel 1188 BB 
Dokkum voor 1200 F 
Keizersbosch ca. 1200 BN 
Houthem 1201 W 
Kusemer ca. 1204 F 
Olde-/Nijeklooster ca. 1204 F 
Palmar ca. 1204 F 
Schildwolde ca. 1204 F 

Wittewierum 1204-
1209 F 

Zennewijnen 1214 BN 
Serooskerke 1215 BN 
Heiligerlee 1223 F 
Mechelen ca.1233 BB 
Gerkesklooster 1244 F 
Buweklooster ca. 1250 F 
Delft 1251 BN 
Zandvliet 1254 BB 
Wouw/Breda 1271 BN 

Veenklooster 1235-
1287 F 

Vinea Domini/'tZand 1235-
1287 F 

Kaart van de Nederlanden waarop alle stichtingen zijn aangegeven: 
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Afb. 8 Verspreiding van de norbertijnerkloosters in Nederlands en Belgisch Brabant 

Norbertijnen vestigden zich ook op andere plaatsen in de Nederlanden. De eerste vestiging van 
norbertijnen in de provincie Noord-Brabant vond plaats te Berne (bij Heusden) in 1134. Destijds lag 
het klooster te Berne in het graafschap Holland. Het viel onder het bisdom Utrecht, in tegenstelling 
tot de kloosters van het hertogdom Brabant die tot de bisdommen Luik of Kamerijk behoorden. 

De stichting en snelle expansie van de kloosters van de norbertijnen en van andere kloosterorden in 
de 12de en 13de eeuw, waren niet zozeer het resultaat van een bewust gekozen beleid, als wel het 
gevolg van de sociaal-politieke situatie in die tijd. Lokale en regionale machthebbers stimuleerden 
vaak de stichting van kloosters. Religieuze motieven waren daarbij niet altijd doorslaggevend. Door 
kloosters te stichten konden wereldlijke heren hun politieke macht consolideren. De hertog van 
Brabant bijvoorbeeld was voogd over de abdijen van Tongerlo en Postel en kon zo invloed uitoefenen 
op de goederen van en schenkingen aan beide abdijen.(Theuws 1989, p. 197). Van deze 
verwevenheid tussen klooster en wereldlijke macht was ook sprake bij de stichting van het 
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norbertinessenklooster Sint-Catharinadal. 
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Wouw

De norbertinessen van het klooster Sint-Catharinadal in Breda waren oorspronkelijk gevestigd in 
Wouw, een plaats ten westen van Roosendaal. Het klooster werd rond 1270 gesticht en was een van 
de vroegste kloosters in Noordwest-Brabant. De streek tussen Roosendaal en Bergen op Zoom was 
lange tijd een drassig gebied met moerasbossen en hoogvenen. Pas in de tweede helft van de 13e 
eeuw was hier bewoning mogelijk. Wouw en zijn direkte omgeving vormen hierop een uitzondering. 
(Zie hiervoor Leenders 1993) 

Rond 1300 woonden in Wouw en direkte omgeving naar schatting 3000 mensen. Naast het 
norbertinessenklooster bezat Wouw in die tijd een kerk en een kasteel, dat toebehoorde aan de heren 
van Breda. De locatie en het grondplan van dit kasteel zijn uit archeologisch onderzoek bekend.(Van 
Nispen tot Sevenaere 1943). Dit geldt echter niet voor de kloostergebouwen. Het klooster heeft 
mogelijk gelegen op een verhoging in het landschap ten noordoosten van het gehucht Vroenhout aan 
de Holdenbergesestraat. Daar ligt in de buurt een boerderij die 'Sint Catharinadal' heet. (Mededeling 
K. Leenders) 

Wouw viel, evenals praktisch de hele provincie Noord-Brabant, onder het ambtsgebied van de 
bisschop van Luik. Namens deze bisschop werd op 10 januari 1271 de kloosterkerk ingewijd door 
Petrus, wijbisschop van Odense (Denemarken).(Oosterhout, archief St. Catharinadal, charter 1) 
Vreemd genoeg had het klooster op dat ogenblik twee kerkhoven. In het altaar werden bij deze 
gelegenheid verscheidene relieken geplaatst, waaronder haren van de heilige maagd, en relieken van 
de apostelen Petrus en Bartholomeus en van Sint Pancratius. 

Servatius, de stichter

Het klooster Sint-Catharinadal werd gesticht door Servatius van Breda. Over de achtergrond van 
Servatius is weinig met zekerheid bekend. Hij was in elk geval niet van adel; hij werd tenminste nooit 
met een adellijke titel aangeduid. Wel moet hij een vermogend man zijn geweest en vertoefde hij in 
kringen van de heren van Breda. Zo werd Servatius in een aantal akten aangeduid als dienaar van 
Hendrik V, heer van Breda tussen 1254 en 1268. Ook diens opvolger, Arnold van Leuven (1269- 
1287), bleek met Servatius samen te werken. Daarnaast valt uit de archiefstukken op te maken dat 
Servatius ook relaties had met de hertog van Brabant. In 1273 verkocht Servatius namelijk in 
opdracht van de hertog gronden aan de Sint-Bernardsabdij (Goetschalckx en Van Doninck nr. 322 en 
325). 

Gelet op de relatie met de heren van Breda is het niet onwaarschijnlijk dat Servatius slechts een 
stroman was bij de stichting van het klooster. In elk geval werd vanaf het begin vanuit Breda meer 
dan gewone belangstelling getoond voor Sint- Catharinadal. Op 6 juli 1271 namen Arnold van 
Leuven en diens vrouw Elisabeth van Breda, de heer en de vrouwe van Breda, plechtig het klooster 
onder hun bescherming 'tot vergeving (...) van onze zonden en tot zieleheil van onze voorvaderen', 
zoals de gebruikelijke formulering in die dagen luidde.  
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Bovendien verleenden ze het klooster vrijstelling van de jaarlijkse lasten die op de gronden drukten 
(A. Catharinadal, Charter nr. 2, 5 en 13). Ook bij latere schenkingen van de heer van Breda aan het 
klooster zien we dat hij het klooster bijna als een eigen stichting beschouwde. 

De belangstelling van de heren van Breda voor het nieuwe klooster zal zeker niet alleen religieus van 
aard zijn geweest. Politieke motieven speelden mee. De stichting van kloosters was een middel om 
macht te consolideren en waarschijnlijk volgden de heren van Breda hiermee een voorbeeld van hun 
leenheer, de hertog van Brabant. Deze begunstigde regelmatig uit tactische overwegingen kloosters in 
zijn machtsgebied. 

Volgens de overlevering zou Servatius het klooster Sint- Catharinadal gesticht hebben voor zijn 
zeven dochters. Vele en vele eeuwen werd Servatius ieder jaar op 1 april herdacht tijdens het 
koorgebed met een Miserere als stichter van het klooster, samen met zijn vrouw Ymezoete en zijn 
zoon Victor ([NC250],[NC1]). Hoewel een dergelijk verhaal ook over andere kloosterstichtingen 
bekend is, moeten we het niet zomaar geloven. In dit geval zijn weliswaar de namen van de dochters 
bekend, van wie de oudste Catharina heette, maar deze gegevens komen niet uit eigentijdse bronnen. 
Ze worden pas aan het eind van de 17e eeuw vermeld door proost Van der Malen. 

Dubbelklooster ?
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De akte van toetreding van het klooster tot de norbertijnenorde werpt een ander licht op de 
achtergrond van de stichting. De incorporatie-akte vermeldt dat op dat moment reeds een aantal 
norbertinessen in het klooster aanwezig was. Waarschijnlijk waren deze zusters van elders afkomstig 
en zijn ze samengevoegd met een groep vrouwen die Servatius bij elkaar heeft gebracht. De 
norbertinessen kwamen misschien uit het nonnenklooster van Zandvliet, een voormalige priorij van 
de Sint-Michielsabdij te Antwerpen. 

Het norbertijnenklooster Sint-Michiels was gesticht in 1124, vier jaar na de stichting van Prémontré. 
Aanvankelijk was het een dubbelklooster: mannen en vrouwen woonden samen binnen de 
kloostermuren, hoewel de vrouwen vanaf 1135 een eigen kerk bezaten. De omslag in de ideeën over 
het samenwonen van mannen en vrouwen leidde ook in Antwerpen aanvankelijk tot een scheiding 
binnen het klooster. In 1254 werd werd de fysieke afstand nog groter, toen de vrouwenafdeling van 
Antwerpen naar Zandvliet ten noorden van Antwerpen werd verplaatst (Van den Noortgate 1992, p. 
438 en Goetschalckx en Van Doninck 1926 p. 148-149). De nonnen leidden in Zandvliet 
vermoedelijk een noodlijdend bestaan. Ze hebben in elk geval nauwelijks sporen achtergelaten, zelfs 
niet in schriftelijke bronnen uit die tijd. 

In mei 1271 - de kerk van Sint-Catharinadal was enkele maanden van tevoren gewijd - ontving de 
heer van Breda geld van de abt van Sint-Michiels (Goetschalckx en Van Doninck 1926 p. 220- 223). 
Hij kreeg dit in ruil voor de erkenning van de eigendomsrechten van Sint-Michiels in Zandvliet. 
Servatius trad bij het opstellen van de verklaring op als getuige. Twee maanden later stelden de heer 
en vrouwe van Breda het klooster onder hun bescherming. De tekst spreekt dan al, nog voor de 
incorporatie in de orde, over het klooster als behorende tot de norbertijnenorde. Het is niet 
onwaarschijnlijk dat bij de eigendomsregeling met Sint-Michiels ook een soort afkoopregeling heeft 
plaatsgevonden, waarbij de nonnen van Zandvliet door de heer van Breda werden 'overgenomen' en 
in het nieuwe klooster bij Wouw werden ondergebracht. Hoewel een en ander niet bewezen kan 
worden, is het duidelijk dat Sint- Michiels de nonnen liever kwijt dan rijk was. In 1270 werd het 
verbod op dubbelkloosters nogmaals bevestigd door het Generaal Kapittel, terwijl de abt van Floreffe 
zelfs aandrong op een volledige opheffing van de norbertinessenkloosters. Het samengaan van de 
nonnen uit Zandvliet met de zusters die al in Catharinadal woonden, zou een mogelijk verklaring 
kunnen zijn voor de aanwezigheid van twee kerkhoven bij het klooster (Er waren overigens in de 
Sint-Michielsabdij ook twee kerkhoven voorhanden. Deze lagen weliswaar tegen elkaar aan, 
gescheiden door een haag, maar bij de herwijding ervan bleek dubbeltelling voor de bisschop meer 
op te brengen (Goetschalckx en Van Doninck 1926 p. 255). De aanwezigheid van twee kerkhoven op 
Catharinadal heeft mogelijk dan ook niet méér uitleg nodig). 

Opname in de orde

Na inwijding van het klooster reisde Servatius in oktober 1271 af naar Prémontré om het Generaal 
Kapittel te verzoeken zijn stichting officieel op te nemen in de orde. De aanwezige abten keurden 
daar in de algemene vergadering zijn verzoek goed. Verder werd bepaald dat de abt van Prémontré 
toezicht zou houden op het klooster. In de praktijk werd dit echter gedaan door zijn 
vertegenwoordiger, de proost van het klooster. Aangezien Servatius een groot deel van zijn 
bezittingen aan het klooster had geschonken, mocht hij tot aan zijn dood de goederen ervan beheren. 
Na zijn dood zou de proost deze taak op zich nemen. 
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Kloosterorganisatie

De kloosterzusters kozen uit hun midden een priorin, die de dagelijkse leiding had. Zij kreeg 
assistentie van een subpriorin.In belangrijke zaken werd de priorin bijgestaan door de proost, die ook 
de materiële belangen van het klooster behartigde. Aanvankelijk was de proost de vertegenwoordiger 
van de vader-abt.De laatste kon een abt van een ander klooster zijn, maar in het geval van St.
Catharinadal was de vader-abt de prior-generaal van de orde (d.w.z. de abt van Prémontré). De vader-
abt, als uiteindelijke bewaker van de geestelijke en materiële staat van het klooster, had het recht en 
de plicht tot visitatie en correctie van de kloosterlingen die onder zijn gezag vielen. Voor een lijst van 
alle proosten: Bijlage proosten. Hier tevens meer informatie over de soms moeizame relatie tussen 
klooster en proost. 

Overstroming

Het klooster bleef niet lang te Wouw gevestigd. Proost Van der Malen geeft in de 17e eeuw in zijn 
kroniek de volgende reden: Anno 1288 was ter eenen allegrooten watervloet, soo dat Lillo geheel 
onder water was, als wanneer ons clooster tot Woude met de wateren verdorven is geweest. Uit 
andere historische bronnen is bekend dat er kort voor maart 1284 een dijkdoorbraak te Lillo 
plaatsvond.De overstromingen in deze jaren veroorzaakten blijkbaar zulke grote problemen dat de 
zusters gedwongen waren hun klooster te verlaten en elders onderdak te zoeken. Een vermelding in 
een historische bron lijkt er op te wijzen dat de zusters tijdelijk in Roosendaal zijn gaan wonen 
Archief St.Bernardusabdij Bornem charter dd 14 sept. 1295. 
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Samengaan met Bredase gasthuis

Samengaan met gasthuis

In 1295 haalde Raso II van Gavere 'zijn' klooster naar Breda. Deze heer van Breda regeerde tussen 
1291 en 1306.Aangezien het klooster in de voorgaande jaren nogal wat bezittingen rondom Breda 
had verworden, was de stad vanuit dit oogpunt een logische standplaats.In hetzelfde jaar besloot Raso 
II de goederen van Catharinadal en die van het stedelijke gasthuis samen te voegen A. Cath. Charters 
14d en 14e. Dit gebeurde met instemming van de abt van Prémontré, het Generaal Kapittel, de proost 
en het stadsbestuur.Het klooster en de proost moesten voortaan naast hun eigen goederen ook die van 
het gasthuis beheren. 

Ontwikkeling van Breda in de 13e eeuw 

Breda was aan het einde van de 13e eeuw een nog betrekkelijk jonge nederzetting, die zich spoedig 
tot een belangrijk regionaal centrum zou ontwikkelen. De stad was ontstaan bij en versterking die 
voor het eerst in 1198 als Castellum de Breda vermeld wordt, maar vermoedelijke veel ouder is. Deze 
versterking lag in de nabijheid van het huidig kasteel in de stad (op het terrein van de Koninklijke 
Militaire Academie) en was de machtsbasis van de heren van Breda. De ligging van Breda was 
gunstig: de stad lag langs de rivier de Mark in het overgangsgebied tussen de hogere zandgronden in 
het zuiden en de laaggelegen, natte veen- en kleigebieden van de Maasvallei in het noorden. Breda 
vormde in zekere zin de 'toegangspoort' tot het noordwestelijke deel van het hertogdom Brabant.Door 
deze strategische ligging was het een ideale plaats om tol te heffen, wat de heren van Breda dan ook 
deden vanaf de tweede helft van de 12e eeuw. Voor een plattegrond van Breda in de 14e eeuw: 

 

De stad Breda in de 14e eeuw. In rood aangegeven de stadsmuren. Ook zijn de bestaande straten 
aangegeven in wit. 
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Om hun inkomsten verder te vergroten en hun status te verhogen, stimuleerden de heren van Breda de 
ontwikkeling van de nederzetting. In 1252 kreeg Breda stadsrechten. In de loop van de 13de eeuw 
werden er havenfaciliteiten aangelegd en kreeg de stad aan de landzijde een stadswal en een 
stadsgracht. In de nabijheid van het castellum werd rond 1267 een begijnhof gesticht. In 1303 werd 
bovendien aan de Grote Kerk van Breda een (seculier) kapittel verbonden, dat ook extra allure aan de 
stad moest geven. Uiteraard zou de vestiging van een klooster binnen de stad, zeker een dat 
voornamelijk bevolkt werd door leden uit vooraanstaande families, het stadsidee extra versterken en 
daardoor het aanzien van de heren van Breda vergroten. 

Het gasthuis te Breda 

Het gasthuis dat samengevoegd werd met het norbertinessenklooster, lag net buiten de stadswal aan 
de Boschstraat, de oostelijke toegangsweg die naar de stad leidde. Zie voor de geschiedenis van het 
gasthuis: IJsseling 1988. Het gasthuis wordt voor het eerst vermeld in 1246. In het begin zal het 
gasthuis multifunctioneel zijn geweest. Het bood onderdak aan pelgrims en vreemdelingen, en hield 
zich bezig met de verpleging van armen en zieken. 

Of de zusters van Sint-Catharinadal ook zelf in het gasthuis woonden, is niet duidelijk. Het is niet 
uitgesloten dat ze bij aankomst in Breda in 1295, direct begonnen zijn met de bouw van een eigen 
klooster op enige afstand van het gasthuis. Elders zien we iets vergelijkbaars gebeuren. Het 
norbertinessenklooster Koningsveld in Delft bijvoorbeeld hield er vanaf de stichting in 1252 
eveneens een gasthuis op na, dat geheel buiten het eigen klooster(slot) was gelegen. 

Nieuwe behuizing

Het samengaan van het Bredase gasthuis met het klooster Sint- Catharinadal is slechts van korte duur 
geweest. In 1308 werden klooster en gasthuis weer van elkaar gescheiden. (Oosterhout, archief St. 
Catharinadal, Charters nr. 16b). Wat de reden hiervoor is geweest, is niet echt duidelijk. Mogelijk 
was de beschouwende levenswijze van de zusters niet te verenigen met het verzorgende werk in het 
gasthuis. Ook zijn er aanwijzingen dat vanuit de orde van Prémontré de teugels strakker aangetrokken 
werden. Hoewel in 1295 de abt van Prémontré nog instemde met de vereniging met het gasthuis, zien 
we dat in de zelfde periode een versterking van het kloosterslot binnen de orde gepropageerd werd. 
Aan dat laatste zaten twee kanten. Enerzijds mochten de zusters en de priorin het klooster niet meer 
verlaten, behalve als ze daar een heel goede reden voor hadden; anderzijds mochten buitenstaanders 
het klooster niet meer betreden. Dit gold in het bijzonder voor mannen. Hierdoor werd het contact 
met de buitenwereld tot het minimum beperkt. 

Het strengere beleid dat in deze tijd opgang doet, kan geïllustreerd worden aan de hand van het 
vrouwenklooster Keppel in het Rijnland. Dit klooster werd in 1294 bezocht door twee abten, die het 
een fenestra locutoria (een spreekluikje) voorschreven. Maar dat was niet het enige: ook achtten zij 
het noodzakelijk dat er een slot op de deur werd aangebracht dat met twee sleutels geopend moest 
worden; de ene sleutel was in het bezit van de priorin en de andere droeg de proost bij zich. 

Het is goed mogelijk dat deze ontwikkelingen het samengaan van het klooster met het gasthuis 
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onmogelijk maakten. Bovendien waren de voorname zusters misschien niet zo geschikt voor een 
dienende functie in het gasthuis. En dat terwijl de groeiende stad natuurlijk wel gebaat was bij een 
goed lopend gasthuis. 

Op 22 april 1308 werd de scheiding van Sint-Catharinadal en het gasthuis bekrachtigd door het 
stadsbestuur van Breda. De akte waarin de scheiding vastgelegd werd, geeft geen uitsluitsel over het 
wel of niet al aanwezig zijn van kloostergebouwen. Opvallend is ook dat weinig aandacht wordt 
besteed aan de verdeling van het goederenbezit. Blijkbaar was de herkomst van de goederen nog 
duidelijk. Het enige wat bij de scheiding bepaald werd, was het recht van overpad. De zusters van 
Sint-Catharinadal kregen een eigen uitweg, gelegen aan de buitenzijde van de stadsgracht. Het lijkt 
erop dat de nonnen altijd de nabije Gasthuispoort bereikt hebben via het gasthuisterrein. 

Nu de goederen van gasthuis en klooster gescheiden werden, gaf het recht van overpad problemen. 
Wanneer er sprake zou zijn van een nieuw te bouwen klooster, zou dit probleem uiteraard niet hoeven 
te spelen. Het valt dus niet uit te sluiten dat er in 1308 al sprake was van een klooster op het terrein 
van de huidige Kloosterkazerne. 
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DE BEGINPERIODE VAN SINT-CATHARINADAL: 1308-1463 

Locatie 

Het nieuwe klooster werd in 1308 of kort daarvoor net buiten de stad op de top van een (dek)zandrug 
gebouwd. Wie vanaf de Oude Vest naar de Kloosterkazerne kijkt, kan de relatief hoge ligging nu nog 
steeds duidelijk waarnemen. Door deze ligging maakt het klooster, in het bijzonder de kerk, nog 
steeds een imposante indruk. Het reliëf heeft ook invloed gehad op de ontwikkeling van het klooster: 
de sterk dalende zandrug in zuidoostelijke richting verklaart waarom aan deze zijde geen 
kloostergebouwen zijn opgetrokken. 

In het noorden grensde Sint-Catharinadal aan het oude gasthuisterrein. Aan de westzijde van het 
klooster liep volgens een vroeg 18de-eeuwse stadsplattegrond, die teruggaat op een oudere, 
middeleeuwse kaart, een weg. Via een brug over de stadsgracht (nu Oude Vest) en langs de 
Gevangenispoort verleende de weg toegang tot de stad. Net als bij het gasthuis lijkt het klooster dus 
ook aan een van de toegangswegen van de stad te liggen. Of deze weg, die verder in zuidelijke 
richting naar Bavel en Gilze liep, er al was vanaf het begin van de 14de eeuw, is niet bekend. 

Het gebied waar het klooster Sint-Catharinadal werd gebouwd, was voordien gedeeltelijk in gebruik 
als wei- of akkerland. Bij het archeologisch onderzoek in 1993 kwamen aan de oostzijde van de 
Kloosterkazerne sporen van greppels en akkers aan het licht. Aanvullend micromorfologisch 
onderzoek toonde aan dat de natuurlijke bodem eerst was omgewerkt voordat men tot het verbouwen 
van gewassen was overgegaan. (Het micromorfologisch onderzoek werd uitgevoerd door R. Exaltus 
(Stichting RAAP, Amsterdam). 

Ruim voordat de locatie in de late Middeleeuwen in gebruik werd genomen als akkergrond en 
bouwplaats, was de zandrug reeds in de IJzertijd en/of vroeg-Romeinse tijd (ca. 700 v. Chr. - begin 
jaartelling) bewerkt of bewoond geweest. Tijdens het archeologisch onderzoek zijn in een oude 
cultuurlaag scherven uit deze periode aangetroffen. Vondsten van die ouderdom zijn van meer 
plaatsen uit de binnenstad van Breda bekend. In 1982 en 1991 werd in de Molenstraat, vlakbij de 
Kloosterkazerne, zelfs een deel van een akkercomplex uit deze periode opgegraven. 

De kloostergebouwen 

In 1993 en 1994 werden op verschillende plaatsen in en naast de Kloosterkazerne opgravingen 
uitgevoerd. Aanleiding waren de bouw van het nieuwe Chassé-theater en de plannen voor de 
herinrichting van de Kloosterkazerne. In eerste instantie vond het onderzoek plaats aan de oostzijde 
van de Kloosterkazerne, later werd ook gegraven op de binnenplaats en in de kloostergebouwen. 
Naast archeologisch onderzoek werd ook bouwhistorisch onderzoek verricht. De gecombineerde 
onderzoeksresultaten hebben veel informatie opgeleverd over de omvang en de bouwgeschiedenis 
van Sint-Catharinadal. De schriftelijke bronnen over het klooster, die ook in het onderzoek zijn 
betrokken, bevatten op die punten doorgaans slechts summiere aanwijzingen. 
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Voor een reconstructietekening van de oudste fase van het klooster Sint-Catharinadal te Breda: 

 

Afb. 16 Driedimensionale reconstructie van de oudste fase van het klooster St. Catharinadal in Breda 
(begin 14e eeuw) 

De kloosterkerk 

Het klooster lijkt vanaf het begin volgens een min of meer vierkant grondplan te zijn gebouwd. Zo'n 
carré-vorm, waarbij de hoofd- en bijgebouwen rond een plein (het zogenaamde pandhof) waren 
gebouwd, is kenmerkend voor veel middeleeuwse kloosters. Aan de noordzijde van het carré bevond 
zich bij Sint-Catharinadal de kerk, het belangrijkste gebouw van het klooster. Het kerkgebouw dat nu 
nog overeind staat, is opgericht tussen 1500 en 1502. Bij de opgravingen in de kerk werden 
funderingen van een 14de-eeuwse voorganger teruggevonden. Deze oudste kerk wordt in de 
archieven voor het eerst vermeld in 1314 en was ook gewijd aan de heilige Catharina. 

De 14de-eeuwse voorganger was een eenvoudige zaalkerk, die vreemd genoeg geen apart 
koorgedeelte bezat. Het gebouw had een lengte van 28 meter en was bijna 9 meter breed 
(baksteenformaten: 26/27 x 13 x 6/7 cm). De kerk had waarschijnlijk alleen op de hoeken steunberen. 
Tijdens de opgraving konden echter alleen de steunberen bij de noordoosthoek onderzocht worden. 
Omdat steunberen verder langs de kerkmuur ontbraken, waren waarschijnlijk slechts kleine 
vensteropeningen in de muren mogelijk. Hierdoor zal het gebouw kenmerken van de Romaanse 
bouwstijl hebben gehad. Dat is opmerkelijk, omdat in de 14de eeuw al volop in Gotische stijl 
gebouwd werd. De Gotiek wordt onder meer gekenmerkt door het gebruik van steunberen, waardoor 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/HIS4.HTM (2 of 7) [16/11/2008 13:08:30]



Beginperiode te Breda 

grotere vensters mogelijk waren. Verder zou men de kerk van een Gotisch koor hebben voorzien. 
Waarom de kloosterlingen hun eerste kerk in een verouderde bouwstijl hebben opgetrokken, is 
vooralsnog onduidelijk. 

Over het kerkinterieur weten we weinig. Dat geldt eveneens voor het interieur van de overige 
kloostergebouwen. Histo- rische bronnen maken melding van de aanwezigheid van een hoogaltaar en 
een vooraltaar. (Oosterhout, archief St. Catharinadal, M&R nr. 4 f. 1-1v). Dit laatste werd in 1440 
een nieuw altaar genoemd. In 1453 en 1457/58 zijn er (gebrandschilderde?) ramen in de kerk 
geplaatst. Tijdens de opgraving werden in de kloosterkerk verscheidene losse vloertegels 
aangetroffen. Een aantal van deze tegels zijn met uiteenlopende motieven versierd en hebben 
mogelijk in de 14de- eeuwse oude kerk gelegen. 

De westvleugel 

Pal tegen de zuidkant van de kerk lag een grote westvleugel. Beide zijn waarschijnlijk gelijktijdig 
gebouwd. Wegens praktische omstandigheden bleef het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek 
in deze westvleugel beperkt tot enkele waarnemingen. Toch zijn de onderzoeksresultaten zeer 
interessant. 

De westvleugel had een afmeting van 31 bij 10 meter en bestond uit twee, mogelijk drie zalen. Uit 
17de-eeuwse plattegronden valt op te maken dat zich binnen de westvleugel van noord naar zuid 
respectievelijk het kapittel, de schrijfkamer (of kantoor) en het convent (werkkamer) bevonden. 
Daarboven, op de eerste verdieping, lag de dormter (slaapvertrekken). Of deze indeling er ook zo 
uitzag in de 14de eeuw, is (nog) niet zeker. Onder de conventsruimte ligt een grote kelder met drie 
gemetselde zuilen. Deze kelder dateert vermoedelijk uit de 14de eeuw en is in de loop van de 16de 
eeuw verbouwd. In deze vleugel zal ook de priorin gehuisvest zijn geweest, van wie we weten dat ze 
in 1358 over een eigen kamer beschikte. (Oosterhout, archief St. Catharinadal, cartularium b f. 13 en 
Charters nrs. 158a en 285). In de westvleugel en de kloosterkerk waren ongetwijfeld in de 
beginperiode de kernactiviteiten van het klooster geconcentreerd. 

De oostzijde 

De oostzijde van het kloosterhof werd gevormd door een gebouw dat was opgetrokken in vakwerk. 
Aanwijzingen hiervoor vormen ondiepe funderingssporen en de vondst van grote hoeveelheden 
verbrand vakwerk. In tegenstelling tot baksteenbouw, wordt bij vakwerkbouw gebruik gemaakt van 
een houtskelet, met daartussen vlechtwerk dat afgesmeerd is met leem. Bij een brand wordt dit leem 
hard gebakken en blijft in brokstukken in de bodem achter. Hieronder lag een kelder van 8 x 8 meter. 

Waar het vakwerkgebouw en de kelder precies voor gediend hebben, is niet duidelijk. In de nabijheid 
zijn sporen gevonden van een houten waterput en een flink aantal afvalkuilen. Dit wijst erop dat hier 
niet het meest representatieve deel van het klooster gevestigd was. Ook de vakwerkbouw zelf 
bevestigt dit, evenals het feit dat in de 15de eeuw een grote, gemeenschappelijke latrine werd 
gebouwd in de nabijheid van het vakwerkgebouw. Vermoedelijk waren in het oostelijk deel van het 
klooster in de 14de en 15de eeuw de bedrijfsruimten gevestigd. 
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De zuidzijde 

Vermoed wordt dat in deze periode er ook bijgebouwen aan de zuidzijde van de westvleugel stonden. 
Uit 17de-eeuwse plattegronden valt op te maken dat daar de keuken lag. Deze plaats werd niet 
archeologisch onderzocht, zodat niet bekend is of deze situatie al aanwezig was in de vroegste fase 
van het klooster. Het is wel opvallend dat in de buurt grote 14de- eeuwse afvalkuilen werden 
gevonden, gevuld met keukenafval. Mogelijk was de keuken gevestigd in een apart gebouwtje, dat in 
verband met brandgevaar, aan de zuidzijde van de westvleugel lag. 

De kloostergang 

De belangrijkste delen van een klooster werden vaak met elkaar verbonden door een kloostergang. 
Zo'n kloostergang was ook in Sint-Catharinadal aanwezig, maar is er niet vanaf het begin geweest en 
is niet in één keer tot stand gekomen. Aan de westzijde van het binnenplein heeft al vroeg een smalle 
kloostergang gelopen, waardoor de kloosterlingen vanuit de westvleugel de kerk konden betreden. In 
1428 of 1429 is er sprake van een rondomgaande gang in de nabijheid van, maar buiten de kerk: 'in 
ambitu prope et extra ecclesiam'. Philips van der Lek, bastaardzoon van Jan II van Polanen (heer van 
Breda tussen 1350 en 1378) wenst namelijk op deze plaats binnen het klooster begraven te worden. 
(Oosterhout, archief St. Catharinadal, Charters nr. 226). Ook aan de oostkant van het kloosterplein 
zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van een kloostergang. Langs het vakwerkgebouw werd 
een ondiep funderingsspoor van een muur van een smalle gang aangetroffen. Uit welke tijd deze gang 
dateert is nog niet bekend. 

Kloostermuur 

Een tweede element dat de samenhang, maar vooral ook de beslotenheid van de religieuze 
gemeenschap bevestigt, is de kloosterommuring. Het kloostercomplex van Sint-Catharinadal heeft 
nooit een volledig gesloten bebouwing gekend, maar werd met name aan de oost- en zuidzijde van de 
buitenwereld afgescheiden door een kloostermuur. Aan de oostzijde is deze muur over de volledige 
lengte teruggevonden. Deze dateert in aanleg uit de 14de eeuw. Ook de zuidzijde heeft waarschijnlijk 
in deze periode een kloostermuur gekend, maar hiervan zijn tijdens het archeologisch onderzoek geen 
sporen aangetroffen. Dat zou het gevolg kunnen zijn van latere bouwactiviteiten. In de 15de eeuw 
was deze muur aan de zuidzijde in ieder geval wel aanwezig. 

Pandhof 

De muren en de gebouwen vormden de grens van het binnenplein van het klooster. Over de inrichting 
van de pandhof is nog niet veel bekend. De noordzijde, nabij de kerk, werd in de 14de eeuw tijdelijk 
als begraafplaats gebruikt. De hoofdingang van het klooster lag, net als tegenwoordig, waarschijnlijk 
ten oosten van de kerk. Deze plaats is nog niet archeologisch onderzocht. 

Vijver 

Buiten de kloostermuur kwam aan de zuidoostzijde van het complex een opmerkelijk spoor aan het 
licht. Het betreft een grote, brede en diepe ingraving (21 bij 10 meter). Voorlopig houden we het erop 
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dat dit een vijver is geweest. De vijver had een houten beschoeiing en aan de zuidzijde lag een houten 
steiger. De vijver versmalde zich in noordoostelijke richting en werd langs een bakstenen muur 
geleid. Deze muur kan een stuwende werking hebben gehad, zodat het bekken ervoor volliep met 
water. Ook is het mogelijk dat op deze muur een houten radconstructie, behorende bij een 
watermolen heeft gestaan. 

Het is nog onduidelijk welke functie de vijver heeft gehad. Micromorfologisch onderzoek heeft 
duidelijk gemaakt dat de vijver verschillende malen droog heeft gestaan. Hoewel er uit historische 
bronnen niets bekend is over een watermolen bij Sint-Catharinadal, zijn dergelijke bouwwerken en 
bijbehorende vijvers wel bekend van andere kloosters. (Zie bijvoorbeeld Coppack 1990, p. 126-127). 
Een andere optie is dat het hier om een visvijver gaat. De vijver is in de eerste helft van de 16de eeuw 
gedempt, voorafgaand aan de bouw van een scheidingsmuur tussen het klooster en de stadswal. 

Samenstelling en organisatie van het klooster 

Aantal nonnen 

De historische bronnen over Sint-Catharinadal bevatten betrekkelijk weinig informatie over de 
kloosterbewoners en de interne organisatie in de beginperiode (tot ca. 1450). Het is zelfs moeilijk om 
een indruk te krijgen hoeveel nonnen in deze periode in het klooster verbleven. Aanwijzingen over 
het aantal kloosterlingen zijn schaars en moeten indirect afgeleid worden. 

In 1395 bijvoorbeeld kregen de nonnen achttien kussens ten geschenke en in 1427 vierentwintig 
kussens. (Oosterhout, archief St. Catharinadal, Charters nrs. 122 en 226). In laatstgenoemd jaar 
schonk Philips van der Lek het klooster deze kussens, die een witte kleur hadden en waarin zijn 
wapenschild was geweven. De vierentwintig kussens mochten alleen in het koor gebruikt worden op 
geschikte tijden ter ere van de H. Catharina, patrones van het klooster. (Oosterhout, archief St. 
Catharinadal, Charters nr. 226). Misschien kunnen we conclusies verbinden over het aantal zusters 
op basis van dit aantal kussens. Pas in 1463 is er een volledige opsomming van de koorzusters. Er 
verblijven dan 12 koorzusters in Sint-Catharinadal. Dat is weinig, in vergelijking met andere 
norbertinessenkloosters.  
Het Generaal Kapittel bepaalde in 1231 dat het klooster Zennewijnen niet meer dan 24 zusters mocht 
hebben (Harenberg 1980). Het klooster Langwaden tussen Keulen en D•sseldorf kende in 1335 een 
numerus clausus van 27 koorzusters (Bitter 1969, p. 236). Het maximale aantal zusters in het klooster 
Sint-Gerlach werd in 1345 op 30 gesteld (Franquinet 1877, p. 44-45). Het klooster O.L.V. Besloten 
Hof in Herentals werd in 1410 gesticht voor 15 koorzusters en 5 lekezusters. In 1452 woonden er 
desondanks 28 koorzusters en 8 lekezusters (Van Spilbeeck 1892, p. 19-21 en 79-80). 

Gegoede afkomst 

Uit historische gegevens blijkt dat de nonnen van Sint- Catharinadal voor een belangrijk deel 
afkomstig zijn uit de gegoede burgerij van Breda. Het gaat om de families Van Bergen, Block, Van 
den Camere, Bynstroe, Van Loenhout, Van den Neste, Van Oekel, Van Oesterzeel, Van Rijswijk, 
Sterkens, Van der Sterre, Van Wijfliet en Van Ykel. Een enkeling was zelfs afkomstig uit de lokale 
adel (de geslachten Van Breda, Van der Lek, Van Polanen, Van Drongelen en Van Spout). Dat 
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betekent overigens niet dat uitsluitend dames van stand in het klooster traden. Meestal vermelden de 
geschreven bronnen alleen de priorin of de zusters die betrokken waren bij eigendomstransacties met 
naam en toenaam. In beide gevallen ligt een gegoede afkomst voor de hand. De overige, niet bij naam 
bekende kloosterzusters kunnen ook uit andere lagen van de middeleeuwse samenleving afkomstig 
zijn. Dat de meeste nonnen afkomstig waren uit de gegoede burgerij of lage adel, lijkt echter wel voor 
de hand te liggen. Ook bij andere norbertinessenkloosters was dit namelijk het geval (zie Koch 1994). 

Verdwijnen proost 

De hogere afkomst van de kloosterzusters had gevolgen voor de interne organisatie van het klooster. 
Dit geldt in het bijzonder voor de relatie en taakverdeling tussen de proost en de priorin van Sint-
Catharinadal. Door hun hoge afkomst bezaten de opeenvolgende priorinnen voldoende kennis over 
goederenbeheer en hadden voldoende relaties om het klooster financieel uitstekend te besturen. De 
proost, die eigenlijk toezicht moest houden op het goederenbeheer, bleef dat dan ook slechts tot 1330 
doen. Daarna nam de priorin deze taak van hem over en handelde het klooster de financiën zelf af. De 
proost verdween uit akten over goederenverwerving en -beheer. 

Met het verdwijnen van de proost rond het midden van de 14de eeuw verzwakte ook de band tussen 
Sint-Catharinadal en de premonstratenzerorde. Hoe het religieuze leven binnen het klooster rond die 
tijd georganiseerd was, is niet bekend. Er is historisch weinig bewaard gebleven wat hierop enig licht 
kan werpen en sprekende voorbeelden van geestelijke vroomheid, zoals geestelijke traktaten, zijn niet 
voorhanden. 

Pas rond het midden van de 15de eeuw hebben we weer enkele aanknopingspunten. Een biechtvader 
of confessor heeft nu de geestelijke taken van de proost overgenomen. Deze nam de zusters de biecht 
af en diende soms de Laatste Sacramenten toe. Duidelijk is echter wel dat hij alleen aanwezig was bij 
de gratie van de nonnen. De biechtvader verbleef niet permanent in het klooster, maar werd 
ingehuurd. Naast de biechtvader waren er telkens één of twee kapelaans in dienst. Ze moesten de mis 
lezen op de altaren in de kloosterkerk. Op het hoogaltaar lazen twee priesters de dagelijkse 
conventsmis. Zij wisselden elkaar om de week af. Op het feest van St. Elizabeth vierde men de 
hoogmis plechtig, met drie priesters. Geen van hen was echter in vaste dienst. (Oosterhout, archief St. 
Catharinadal, M&R nr. 1 en nr. 4 f. 1-1v.) 

Inkomsten klooster 

De zusters van Sint-Catharinadal konden zich dus vanaf het midden van de 14de eeuw vrij 
zelfstandig gedragen. De banden met de orde waren verzwakt en ook de directe bemoeienis van de 
heren van Breda met het klooster lijkt in deze tijd te verminderen. De relatie met het stadsbestuur 
bleef constant en was ook doorgaans goed. De ligging van het klooster buiten de stadsmuren droeg 
hier zeker aan bij. De contacten met de stadsbewoners waren vooral financieel van aard: het klooster 
haalde namelijk een deel van zijn inkomsten uit renten op stadshuizen. Deze waren in handen van het 
klooster gekomen door aankoop of door schenking. 

Naast de pachtopbrengsten uit huizen en gronden, waren de dotes de belangrijkste bron van 
inkomsten voor het klooster. Dit waren de middelen die iedere intredende zuster moest inbrengen en 
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waaruit in haar levensonderhoud kon worden voorzien. Vermoedelijk was een welgevulde beurs 
noodzakelijk om te kunnen intreden in Sint-Catharinadal. Het bezit van het klooster nam dan ook 
voortdurend toe. 

Sommige kloosterzusters hadden privé-eigendommen. Dit was in strijd met de regel. Deze misstand 
was echter niet massaal verbreid binnen Sint-Catharinadal en kwam vermoedelijk alleen voor onder 
zusters van hoge komaf. Zo kwam privébezit in de 14de eeuw voor bij nonnen uit de families Van der 
Cameren, Bynstroe en Van Oekele, belangrijke patriciërsgeslachten uit Breda. Ze verwierven zelf 
goederen, meest cijnzen en pachten, en handelden er zelfstandig in. (Oosterhout, archief St. 
Catharinadal, Charters nrs. 34, 35, 38g, 78, 96, 98, 100 en 115). Dit gebeurde ook in andere 
kloosters. Bij de kloosterhervorming van Sint-Catharinadal in 1463, die in het volgende hoofdstuk 
aan de orde komt, werd privébezit verboden. Bij de kloosterhervormingen van 1463 wordt ook het 
kloosterslot ingevoerd. Voordien lijken de zusters een zekere bewegingsvrijheid te hebben gekend. 
Zo worden er bedevaarten ondernomen naar het Heilig Sacrament van Niervaart, het Heilig Kruis en 
naar Amersfoort (Oosterhout, archief St. Catharinadal, M&R bijv. f. 4v, 7v, 100, 100v). Ook 
ontvangen de zusters in 1446 bezoek van de cisterciënzerzusters van Loosduinen (Oosterhout, archief 
St. Catharinadal, M&R nr. 1 f. 4v). 

Een aardige illustratie van het verwerven van privébezit is de testamentaire beschikking van Philips 
van der Lek uit 1427. Hij liet aan zijn zus Elizabeth, die op dat ogenblik priorin was van Sint-
Catharinadal, enkele legaten na, die pas na haar dood aan het klooster zouden toekomen. Tijdens haar 
leven mocht Elizabeth deze gebruiken om haar status te kunnen voeren. Een van de zaken die 
Elizabeth van Philips ontving, was een steen, lobsophier genaamd. Dit was ook een soort 
wondersteen waarmee mensen, die vermoedelijk aan waterzucht leden, zich konden bestrijken. Na 
haar dood zou de steen aan het klooster toekomen (Oosterhout, archief St. Catharinadal, Charters nr. 
226). 
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Begravingen 

Bij de opgraving in de Kloosterkazerne werden op drie verschillende plaatsen graven onderzocht. De 
meeste begravingen werden aangetroffen in de kerk. Verder werden ook graven in het noordelijk deel 
van het pandhof, ten zuiden van de kerk, en in de kloostergang langs de westvleugel aangetroffen. 

Plattegrond van de gevonden graven in en rond de kloosterkerk: 

 

lichtbruin: 14e eeuwse kloosterkerk 
bruin: 16e eeuw kloosterkerk 
geel: opgegraven 
groen: graf 14 eeuw 
donkerbruin: graf 16e/17e eeuw 
omlijnde graven: grafkelders 

Resten van graven

De overledenen waren allen begraven in een houten kist en bijgezet in een grafkuil. In de kerk 
werden ook drie gemetselde grafkelders teruggevonden. De binnenzijde van deze kelders was 
bepleisterd. Twee kelders waren aan de binnenzijde op de wand en op de bodem beschilderd met rode 
kruisen. 

In 1673 waren deze drie grafkelders ook al herontdekt in de kloosterkerk. De graven waren ontdekt 
toen op instructie van de gouverneur van Breda 's-nachts katholieken in de kloosterkerk begraven 
werden. In deze tijd was het klooster weer voor korte tijd gevestigd in het protestante Breda in 
verband met de onveiligheid rond Oosterhout. Proost Assels, overleden in 1676, liet zich in zo'n oude 
grafkelder begraven onder een blauwe zerk met hierop zijn wapen van 9 voet lang en 5 voet breed. 
De zerk bedekte men met zand om de protestanten in de stad niet voor het hoofd te stoten. 

De oudste graven lieten zich herkennen door een diepere ligging, waarbij het teruggeworpen zand 
van de grafvulling nauwelijks verontreinigd was en hierdoor moeilijk te onderscheiden was van de 
natuurlijke bodem. Deze graven dateren uit de 14de eeuw en mogelijk nog uit de 15de eeuw. Ze zijn 
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zowel binnen als buiten de eerste kerk aangetroffen. Later werd niet meer in het pandhof begraven. 

Verscheidene van de latere begravingen in de nieuwe kerk (zie hoofdstuk 4) zijn door de aanwezige 
fundering van de westmuur van de 14de-eeuwse kerk heengehakt. Dit laatste had waarschijnlijk niets 
te maken met plaatsgebrek, maar met het streven om zo dicht mogelijk bij het koor een laatste 
rustplaats te verkrijgen. 

30 Graven gevonden

In totaal werden bij de opgraving ruim dertig begravingen aangetroffen. Uitgaande van een 
voorzichtige inschatting van het totaal aantal bewoners van Sint-Catharinadal vanaf de 14de tot en 
met de 17de eeuw en rekening houdend met het onderzochte areaal, is dit opmerkelijk weinig. Uit 
historische bronnen weten we bovendien dat niet alleen zusters, maar ook burgers uit de stad in het 
klooster werden begraven. Een goede verklaring voor het relatief klein aantal tot nu toe aangetroffen 
begravingen is niet voorhanden. Aanwijzingen voor het grootschalig ruimen van graven zijn niet 
gevonden. Toch zijn er schriftelijke bronnen die wel duiden op het grootschalig ruimen van graven 
bij de verhuizing naar Oosterhout. Proost en geschiedschrijver Van der Malen weet te berichten dat 
bij de verhuizing van het klooster in 1646 proost Cruijt de stenen zerken ' sercsteenen' van de zusters 
nog een tijdje mocht laten liggen in afwachting van transport. Bij de eerste gelegenheid zouden ze 
dan vervoerd worden. (A.Cath. BB V,82). 

Graven in de kloosterkerk

De kloosterkerk lijkt bestemd geweest voor de deftige personen en hoogwaardigheidsbekleders. Zo 
verzocht de vrouwe van Nassau (Mencia de Mendoza) aan het klooster in het jaar 1536 om een 
juffrouw Marie Pema in de kloosterkerk te begraven (Van der Malen, p. 99). Een ander voornaam 
iemand die in de kloosterkerk begraven werd was de priorin van het Augustinessenklooster 
Vredenburg bij Breda. In 1590 ontving de priorin 6 Rijnse guldens in verband met het graf van de 
priorin 'mater' van het nieuwe klooster, waarmee Vredenburg bedoeld werd (A. Cath. Manuaal 25a 
Rekening priorin 1590- 1591 fol. 8). Veel later (1676) werd proost Assels begraven in dezelfde 
kloosterkerk na een korte terugkeer van het klooster in Breda. Hij werd begraven in een oud 
grafgewelf met hierover een blauwe zerk van 9 voet lang en 5 voet breed. Op de zerk zijn wapen en 
zijn naam in witte letters.  
In de kerk werden toen nog meer graven gevonden van steen, waarvan men de oorsprong niet meer 
wist. Ten tijde van de hervorming werden mensen in het geheim 's-nachts begraven (Van der Malen, 
p. 80). Eind 15e eeuw ontvingen de twee kapelanen van het klooster 1 gulden om de graven te 
bezoeken (A. Cath. Manualen 4, rekening eind 15 eeuw). 

Graven in het pandhof

De meeste andere personen en de zusters werden begraven in het pandhof. Zo werd een Aegsten 
Maryen in 1519 in het pandhof begraven (Van der Malen p. 84). De zusters lagen onder stenen 
zerken. 
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Begrafenis van een zuster

Op woensdag 21 maart 1554 5 uur in de morgen stierf zuster Margriet Adriaens. Zuster Margriet was 
in 1499 kloosterzuster geworden. Haar vader had voor haar een lijfrente vastgezet van 24 gulden. In 
de loop van de middag werd ze opgebaard op het koor van de kerk, waar de boetpsalmen gezonden 
werden: 'miserere mei' en 'libera me' met nog andere liederen en verzen. De volgende dag, witte 
donderdag, begroef men zuster Margriet om 2 uur in de middag. De begrafenismis was op de manier 
zoals gewoonlijk na de vastentijd geschied. Op de maandag na beloken Pasen (2 april) nog een 
gezongen mis gevolgd door een bezoek aan het graf waar nog eens 'Miserere' gezongen werd. ( Van 
der Malen p. 187) 

Skeletten

Slechts een klein deel van de skeletten is tot nu toe onderzocht. Daarbij is definitief vast komen te 
staan dat vanaf het vroegste begin ook mannen in het klooster zijn begraven. Meer dan de helft van 
het aantal onderzochte skeletten -toevallig of niet- waren mannen. Een interessant geval betreft een 
man die samen met een vrouw in een dubbelgraf buiten de eerste kerk was begraven. Bij beiden is 
sprake van een zogenaamde kruisschedel. Dit verschijnsel bestaat uit een afwijkend verloop van de 
schedelnaden, die in zekere zin een kruis bovenop de schedel vormen. Aangezien deze afwijking 
erfelijk overdraagbaar is, waren beide personen waarschijnlijk bloedverwanten (broer en zus?). 

Van de vrouwenskeletten, voor zover die in de kerk zijn aangetroffen, mogen we veronderstellen dat 
het nonnen waren. Ze zijn gemiddeld 37 tot 61 jaar oud geworden. De gemiddelde lichaamslengte 
bedroeg circa 1,60 meter. In het algemeen zijn relatief veel pathologische afwijkingen vastgesteld, 
die veelal verband houden met de ouderdom van de individuen. Een van de nonnen had Rachitis of 
'Engelse ziekte'. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een tekort aan vitamine D. Bij de vrouw waren 
de symptomen duidelijk waarneembaar; haar beide scheenbenen en haar linker dijbeen vertoonden 
een duidelijke kromming. Bij een andere non zijn sporen van de ziekte van Forrestier aangetroffen. 
Dit ziektebeeld staat ook bekend onder de naam 'DISH' (Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperothosis). 
Kenmerkend hiervoor is dat het bindweefsel gaat verbenen. Bij de vrouw werd ook osteoarthritis 
(gewrichtslijtage) vastgesteld. 

Ook de gebitten werden onderzocht. Bij de meeste personen heeft cariësvorming en tanduitval 
plaatsgevonden. Bij een vrouw waren linksboven in haar mond twee tanden afgebroken. Er zijn 
aanwijzingen dat ze op de opengevallen plaats een prothese van been of ivoor heeft gehad. 
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DE BLOEITIJD VAN SINT-CATHARINADAL: 1463-1531

De kloosterhervorming van 1463

De kloosterlingen van Sint-Catharinadal konden in de beginperiode vrij zelfstandig opereren. Na het 
midden van de 15de eeuw kwam daar echter verandering in. De oorzaak hiervan was de 
voorbereiding van de kloosterhervorming, die in 1463 in Sint-Catharinadal werd doorgevoerd. Deze 
hervorming had gevolgen voor de interne organisatie als ook voor de kloostergebouwen. 

Druk van abten

Hervormingen vonden vanaf het midden van de 15de eeuw veelvuldig in norbertijnenkloosters plaats. 
In 1451 vaardigde de generaal-abt Johannes Agouet een bevelschrift uit tot reformatie van de 
norbertijnenkloosters. (Van der Velde 1982, p. 43-46). In deze kloosterhervormingen (ook wel 
observantiebeweging genoemd) werd teruggegrepen op de oorspronkelijke uitgangspunten van de 
kloosterregel. Afschaffing van privébezit en de vernieuwing van het kloosterslot stonden hierin 
centraal. Om de hervorming daadwerkelijk door te voeren, werden de visitaties aan de kloosters 
geïntensiveerd. Ook Sint-Catharinadal kreeg in deze jaren menigmaal bezoek uit naburige kloosters 
en zelfs rechtstreeks vanuit Prémontré. 

Het klooster werd onder meer bezocht door de abten van Sint Michiels in Antwerpen (1454), de Sint-
Cornelisabdij in Ninove (1454) en van Berne bij Heusden (1457 of 1458). (Oosterhout, archief St. 
Catharinadal, M&R nr. 1 f. 85-86, 87v, 97). Uit Prémontré kreeg Sint- Catharinadal in de jaren 1447-
1449, 1454 en 1456 bezoek van 'heer Jan van Premonstreyt' en 'den corten heer van Premonstreyt'. 
(Oosterhout, archief St. Catharinadal, M&R nr. 1 f. 7v, 9v, 11v, 12v, 87, 90v). Met Jan van 
Prémontré kan de generaal-abt Johannes Agouet bedoeld zijn, terwijl onduidelijk is wie de 'korte' 
heer van Prémontré was. 

Druk van de Nassaus

Niet alleen werden de banden met de norbertijnerorde aangehaald, ook de wereldlijke macht deed in 
deze periode weer van zich spreken. De heer van Breda, Jan IV van Nassau (1410- 1475), richtte zijn 
aandacht op Sint-Catharinadal. Hij controleerde de rekeningen, leende het klooster geld om proviand 
te kopen en bezorgde de zusters turf. (Oosterhout, archief St. Catharinadal, M&R nr. 140, p. 63-64). 
Jan van Nassau hield zich echter niet alleen met de materiële zaken van het klooster bezig, maar 
mengde zich ook in religieuze kwesties. Na overleg met Mercelius van Macharen, de abt van Berne 
die in 1457 of 1458 Sint-Catharinadal een bezoek bracht, stuurde Jan van Nassau een verzoekschrift 
aan de paus. Hij schreef daarin dat de inkomsten van Sint-Catharinadal sterk achteruit waren gegaan 
en dat het klooster alleen dankzij zijn steun had kunnen blijven bestaan. Hij drong aan op een 
hervorming van het klooster en de instelling van het kloosterslot. In 1461 willigde paus Pius II (1458-
1464) zijn verzoek in. (Oosterhout, archief St. Catharinadal, charters 312. De datum die Erens 1931, 
p. 427 geeft is onjuist. De bul is uitgevaardigd op 24 november 1461). 
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Het controlelijstje van Mercelius van Macharen

Voordat de kloosterhervorming werkelijk van start ging, bracht Mercelius van Macharen, abt van 
Berne, in 1457 of 1458 een bezoek aan Sint-Catharinadal. Van zijn hand is een lijstje bewaard 
gebleven van zaken waarop hij moest letten bij de beoordeling van het gedrag van kloosterzusters. 
(Van der Velde 1982, p. 88-90). Alle kloosterzusters werden afzonderlijk ondervraagd over de vier 
belangrijkste zaken 'zonder welk geen enkel geloof kan groeien': eensgezindheid (is er ruzie of haat?), 
gehoorzaamheid (is er opstandigheid?), kuisheid (bewaart iedereen de zuiverheid van het lichaam?) 
en armoede (is er privébezit?). Op zijn lijstje komen onder andere de volgende vragen voor: 

●     Zijn er gasten die langer dan drie dagen blijven? 
●     Eten er wereldlijke personen vlees in het klooster, samen met de zusters? 
●     Worden de spreekvensters niet te vaak bezocht door de zusters om een blik naar buiten te 

werpen, voor ijdele gesprekken en uit zwakte voor mannen? 
●     Is de kleding van de nonnen geplooid, zoals wereldlijke personen dragen? 
●     Hebben de zusters halskettingen, ringen of parfum? 
●     Worden de canonieke uren en de conventsmis wel gezongen? 
●     Zijn de bedden aan de voorkant afgedekt, zodat zij die er prijs op stellen, kunnen zien wat er 

gebeurt, en slaapt men met meer personen in één bed? 
●     Zijn er geheime vertrekken waar men met elkaar omgang heeft? 
●     Werken de zusters voor een gemeenschappelijk doel en maken ze niets voor zichzelf of iets 

wereldlijks, zoals kussens, geweven met goud of geblokt, beurzen en dergelijke? 
●     Vinden er boertige dans- en toneeluitvoeringen plaats, die losbandigheid veroorzaken en 

voeden? - Is er sprake van waarzeggerij, toverij, vervloekingen, uitleggingen (zoals van 
dromen), toverdranken en andere boosaardigheden, waarin de mensen tegenwoordig veel 
vertrouwen hebben? 

De antwoorden zijn helaas niet bewaard gebleven. 

Hervorming ingezet 1462

In 1462 werd begonnen met de voorbereidingen voor de hervorming van Sint-Catharinadal. De abt-
generaal van Prémontré droeg de abten van Sint-Michiels (Antwerpen) en Berne en de proost van 
Bloemhof (Wittewierum) op (met de door de paus opgelegde) hervorming van Sint- Catharinadal te 
beginnen. (Oosterhout, archief St. Catharinadal, Charters nr. 317). Op 20 juni 1463 bezochten zij 
het klooster. De priorin Margriet van Ierseke en elf koorzusters werden in de kloosterkerk 
bijeengeroepen, waar een notaris de pauselijke bul voorlas. 

Kloosterslot

De kloosterlingen kregen te verstaan dat zij zich in het vervolg hadden te houden aan de nieuwe 
bepalingen over onder meer het kloosterslot, het vasten, de aanvang van de metten, eigendommen en 
de keuze van de biechtvader. Verder moesten ze een aantal augustinessen opnemen, die de 
hervorming zouden begeleiden. (Oosterhout, archief St. Catharinadal, Charters nr. 320. Erens 1931, 
p. 311 dateert deze akte abusievelijk op 11 juni). Uit het klooster Zennewijnen, dat al hervormd was, 
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kwamen vervolgens enkele norbertinessen. Sommige historici melden dat later ook de dochter van 
Jan van Nassau, Odilia, die augustines was in Mechelen, in 1476 in Sint- Catharinadal verbleef in 
verband met de hervormingen. In 1463 was ze echter ongeveer 13 jaar oud, zodat het 
onwaarschijnlijk is dat ze door haar vader naar Breda gehaald werd om toe te zien op de hervorming. 

De zusters kregen zes weken de tijd om te besluiten of ze op deze manier verder wilden leven in het 
klooster. Uiteindelijk weken vier zusters uit naar andere kloosters en bleven acht zusters over die 
bereid waren zich te schikken naar de nieuwe regels. (Oosterhout, archief St. Catharinadal, Charters 
nr. 322 en M&R nr. 140, p. 70). 

Hervorming succesvol

De hervorming van 1463 heeft uiteindelijk haar doel niet gemist. Na enige tijd begon het aantal 
zusters geleidelijk weer te stijgen: van een tiental in de beginjaren klom het aantal op tot circa dertig 
in het begin van de 16de eeuw. De geestelijke hervorming had het klooster blijkbaar weer 
aantrekkelijk gemaakt, hoewel het leven van de nonnen aanmerkelijk was veranderd. Zo heeft het 
verbod op privébezit er waarschijnlijk toe geleid dat vrouwen van adellijke afkomst steeds minder 
toetraden en uiteindelijk helemaal uit het klooster verdwenen. 

In het spoor van de hervorming kwamen ook de proosten weer terug. Ze waren vooral afkomstig uit 
andere norbertijnenkloosters en namen de religieuze leiding weer ter hand. Bij de uitvoering van hun 
andere traditionele taak, namelijk het goederenbeheer, traden ze opvallend genoeg niet op de 
voorgrond. Blijkbaar gaven de zusters het beheer niet uit handen. 

Na deze hervorming ging het Sint-Catharinadal financieel en economisch voor de wind. Door de 
toestroom van nieuwe kloosterlingen nam het bezit van het klooster weer sterk toe. Dit laatste en de 
belastingvrijheid die het klooster genoot, werden echter een doorn in het oog van burgers en 
stedelijke bestuurders van Breda. De spanningen tussen Sint-Catharinadal en de stad zouden in de 
loop van de 16de eeuw nog verder oplopen met de aanleg van een nieuwe stadsomwalling, waarvoor 
gronden van het klooster geconfisqueerd werden. Maar voordat dit allemaal gebeurde, beleefde Sint-
Catharinadal de bloeiperiode van zijn bestaan. 

Nieuwbouw en uitbreiding van de kloostergebouwen

Het groeiend aantal zusters, de aangescherpte kloosterregels en de terugkeer van de proost maakten 
aanpassing van het kloostercomplex noodzakelijk. Aan motivatie en geld was geen gebrek. 
Historische bronnen spreken over (nieuw)bouw van verscheidene kloostergebouwen, zoals de refter, 
de kloostergang, de keuken, het ziekenhuis, de kapittelzaal en de schrijfkamer. Met de terugkeer van 
de proost(en) binnen Sint- Catharinadal werd in 1483 ook een nieuwe proosdij gebouwd. Bij elkaar 
werd het klooster fors uitgebreid; het gebouwencomplex kreeg nu een oppervlakte van circa 3700 m² 
tegenover 2900 m² in de vorige eeuw. Opvallend is ook dat de voormalige begrenzing van het 
complex door de aanleg van nieuwe gebouwen doorbroken werd. 

Bouw nieuwe kloosterkerk
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Het hoogtepunt van al deze activiteiten vormde de bouw van een nieuwe kerk. Vanaf 1498 werden 
daarvoor de voorbereidingen getroffen. Op 8 februari 1501 werd de eerste steen gelegd door de 
priorin van het klooster, Adriana van der Veken. De nieuwe kerk, die reeds in 1502 voltooid was, 
werd opgetrokken in de stijl van de Brabantse Gotiek. (Van der Veken 1971 en Peeters 1971). Het 
gebruik van witte natuursteen en de duidelijke scheiding tussen de architectonische onderdelen zijn 
kenmerkend voor deze bouwstijl. De nieuwe kerk was aanzienlijk groter dan z'n voorganger en had 
een voor die tijd gebruikelijke veelzijdige koorsluiting. Door de bouwconstructie met steunberen 
werd het mogelijk om grote vensters in de kerk aan te brengen. 

Reconstructietekening van de 16e eeuwse kloosterkerk door Van der Veken: 

 

Dit kerkgebouw, dat thans nog overeind staat, bestond uit zeven traveeën en had een 3/8 koorsluiting. 
De afmetingen waren 36x10,5 meter. De vier westelijke traveeën waren oorspronkelijk in een onder- 
en bovenkerk verdeeld. De bovenverdieping (de "nonnengalerij") was alleen bestemd voor de 
nonnen, die ongezien en afgescheiden van de rest van het (mannelijke) kerkvolk aan de mis konden 
deelnemen. De galerij was gefundeerd op een dubbele rij zuilen en een reeks halfzui- len langs de 
muur van de kerk. De funderingen van de zuilen zijn bij het archeologisch onderzoek aangetroffen. 
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Elders op het kloosterterrein werden bij de opgraving verscheidene versierde natuursteenfragmenten 
gevonden, die vermoedelijk onderdeel hebben uitgemaakt van de zuilen binnen in de kerk. De 
bovenkerk was voor de nonnen te bereiken via de eerste verdieping van de westvleugel, terwijl de 
bevolking via een poort in de westgevel de kerk kon betreden. De indeling van het kerkinterieur in 
boven- en onderkerk was ook aan de buitenkant zichtbaar. In de noordgevel hadden de vier westelijke 
traveeën twee vensters boven elkaar: de onderste voor de benedenkerk en de bovenste voor de 
bovenkerk. In de zuidwand zaten geen vensters, vanwege de aangrenzende kloostergebouwen.) 

Dubbelkerk

Gebouwen met een indeling in boven- en onderkerk worden 'dubbelkerken' genoemd. (Peeters 1971, 
p. 55 e.v). Dit soort kerken treft men vaker aan bij vrouwenkloosters. Ze komen incidenteel al in de 
12de en 13de eeuw voor, maar worden vooral in de 15de eeuw gebouwd. De kerk van het Agnie- 
tenklooster van Diepenveen (gebouwd in 1409-1411) lijkt hiervoor model te hebben gestaan. 

De nieuwe kerk bezat een eenvoudig zadeldak zonder toren, maar had wel een dakruiter. 
Bouwhistorisch onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de helling van het kerkdak steiler was dan nu. 
Thans bedraagt de helling ca. 45 graden, terwijl deze oorspronkelijk circa 60 graden moet zijn 
geweest. Als controle werd tijdens het bouwhistorisch onderzoek de houten kap van de kerk ook 
gedateerd met behulp van dendrochronologie. Bij deze dateringsmethode worden de jaarringen van 
het hout geteld. Daarmee kan bepaald worden wanneer het hout gekapt is. Het dendrochronologisch 
onderzoek wijst uit dat het hout gekapt is rond 1500. Deze datering vormt een bevestiging van de in 
de schriftelijke bronnen vermelde datering van de bouw van de kerk. 

Bouwmaterialen

De historische bronnen waarin de bouw van de nieuwe kerk beschreven wordt, geven opvallend veel 
technische details. Zo lezen we dat reeds in 1498 ruim twee miljoen bakstenen, 12.600 plavuizen en 
een altaarsteen besteld werden. (Oosterhout, archief St. Catharinadal, M&R nr. 140, p. 78. Van der 
Aura 1894, p. 31. Oosterhout, archief St. Catharinadal, M&R nr. 4 f. 6v.). Steenhouwers kregen ruim 
van tevoren opdracht om voet-, water- en daklijsten te leveren. Voor de plint- en waterlijsten werd 
Gobertangesteen gebruikt, voor de fijner uitgevoerde raamomlijstingen en steunberen werd Ledesteen 
gekozen. Rekeningen maken melding van betalingen aan ambachtslieden, zoals timmerlieden, 
leidekkers, slotenmakers, metselaars en schilders. De vervaardiging van het oksaal (afsluiting tussen 
het koor en het schip van de kerk) werd uitbesteed aan een schrijnwerker. 

Interieur van de kloosterkerk

Het oorspronkelijke interieur van de kloosterkerk is door opeenvolgende verbouwingen in de 
afgelopen eeuwen grotendeels onherkenbaar geworden. Onder de houten kap bevond zich een stenen 
gewelf, maar daarvan zijn praktisch alle sporen verdwenen. Andere bouwelementen zijn wel bewaard 
gebleven, zoals de natuurstenen profilering van de koorvensters, de versierde steunberen, enz. Zij 
werden teruggevonden bij een steekproefsgewijs uitgevoerd bouwhistorisch onderzoek van de kerk. 
Daaruit bleek ook dat de raampartijen oorspronkelijk beschilderd zijn geweest. 
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Andere informatie over het interieur vinden we terug in de archieven. Zo meldde in 1504 de priorin 
Adriana van der Veken, die drie jaar eerder de eerste steen had gelegd, dat er drie altaren in de kerk 
aanwezig waren: het hoogaltaar ter ere van de Drievuldigheid, Catharina, Johannes de Doper, alle 
apostelen en profeten; een altaar ter ere van Maria, de aartsengel Michaël, Martinus en alle Belijders 
en Maagden; en een derde ter ere van het H. Kruis, H. Sebastiaan, H. Augustinus en alle andere 
heiligen. Naast het oksaal was een preekstoel aanwezig. In 1527-28 werd nog een orgel geplaatst. 
(Oosterhout, archief St. Catharinadal, M&R nr. 140, p. 83 en nr. 7, p. 106). Engelbrecht van Nassau 
en zijn vrouw schonken het klooster twee zetels voor het koorgestoelte, waarop ze zelf afgebeeld 
stonden en 'die scoon ende wel gedaen sijn', zoals de priorin deze meubels in haar bedankbrief van 
1503 omschreef. (Van der Aura 1894, p. 35). Een jaar later schonk Engelbrecht bovendien nog twee 
gebrandschilderde ramen voor het koor van de kerk. De 17de eeuwse kroniekschrijver Van der Malen 
meldt verder nog dat in het koor, achter het altaar ook een 'treffelijck' venster aanwezig was met de 
afbeelding van 'graaf Jan I' met zijn vrouw. Hij staat samen met zijn familiewapen bij een 
voorstelling van de kruisiging van Christus. (Oosterhout, archief St. Catharinadal, M&R nr. 140, p. 
62. 'Graaf Jan I' is vermoedelijk Jan IV van Nassau die samen met zijn vrouw Maria van Loon werd 
afgebeeld). 

Bouwmeester Cornelis Joos

De bouwmeester van de nieuwe kloosterkerk was Cornelis Joos, die in deze functie ook werkte aan 
de Grote Kerk van Breda. (Van der Aura 1894, p. 33 en Peeters 1971, p. 46). In deze tijd werd door 
hem onder meer de toren van de Grote Kerk voltooid. De profilering van de vensters van de 
kloosterkerk van Sint-Catharinadal is vrijwel identiek aan die van de zogenaamde Kapittelzaal van de 
Grote Kerk van Breda. 

De proosdij

Enkele jaren voor de bouw van de nieuwe kloosterkerk werd een ander belangrijk kloostergebouw 
voltooid, namelijk de proosdij. De terugkeer van de proosten binnen Sint- Catharinadal maakte de 
bouw van een aparte behuizing noodzakelijk. De proosdij werd in 1483 ondergebracht in een nieuwe 
vleugel, die aan de oostzijde van de kloosterkerk en buiten de oorspronkelijke begrenzing van het 
klooster werd opgetrokken. Bij de grote stadsbrand van 1534 brandde een deel van de nieuwe vleugel 
af. Later werd deze op dezelfde plaats weer opgebouwd. 

Op de plaats van de middeleeuwse proosdij bevindt zich nu de 19de-eeuwse oostvleugel van de 
Kloosterkazerne. Ondanks het feit dat de proosdij praktisch volledig werd gesloopt voor de bouw van 
deze kazernevleugel, kunnen we aan de hand van de gegevens uit het recente onderzoek wel een 
reconstructie van de oude situatie maken. 

Bij de opgraving werden ten zuiden van de kazernevleugel nog kelders aangetroffen van het deel van 
de proosdij dat wel gesloopt, maar niet overbouwd was. In de kruipruimtes onder de kazernevleugel 
bleken bovendien nog middeleeuwse resten bewaard te zijn, zoals de fundamenten van de traptoren 
tegen de westzijde van de proosdij. Ten slotte werden in de ar- chieven nog enkele 17de-eeuwse 
opmetingstekeningen gevonden met beschrijvingen van de verschillende verdiepingen van de oude 
proosdij. Door de tekeningen te combineren met de opgra- vingsgegevens is het zelfs mogelijk een 
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waarheidsgetrouwe, driedimensionale reconstructie te maken van de verdwenen proosdij. 

Reconstructietekening proosdij 

 

De proosdij had aanvankelijk een L-vormig plattegrond. De kloostergang langs de zuidzijde van de 
proosdij is waarschijnlijk pas na de stadsbrand van 1534 gebouwd . Via deze gang stond de 
oostvleugel in verbinding met de kloosterkerk. Waarschijnlijk is toen ook een nieuw poortgebouw 
opgetrokken, ter vervanging van een oudere poort die in 1483 gelijktijdig met de proosdij was 
gebouwd. (Oosterhout, archief St. Catharinadal, M&R nr. 140, p. 74). 

Westvleugel

Ook de westvleugel van het klooster werd in de 15de eeuw verbouwd. In 1469 werden aan deze 
vleugel een (nieuwe) keuken en een refter (eetzaal) toegevoegd. In 1480 werd hier ook een 
ziekenhuis gebouwd. Beide laatste onderdelen werden haaks op de westvleugel gebouwd en vormden 
de zuidzijde van het klooster. Zowel de funderingen van een deel van de refter als van het ziekenhuis 
zijn bij het archeologisch onderzoek aangetroffen. 

Ziekenhuis

Het ziekenhuis werd gebruikt voor de verpleging van zieke nonnen. In de bronnen wordt nog melding 
gemaakt van een tweede ziekenhuis dat ten zuidwesten van het klooster lag en bestemd was voor 
inwonend personeel van Sint-Catharinadal. In 1520 werd het nonnenziekenhuis in brand gestoken in 
verband met de pest. Daarna werd het weer van de grond af opgebouwd. Tijdens de opgraving zijn 
van deze brand geen sporen aangetroffen. Wel kon worden vastgesteld dat het ziekenhuis 
opmerkelijk veel ingrijpende verbouwingen heeft ondergaan. Of één daarvan in verband gebracht kan 
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worden met de gebeurtenissen in 1520, is niet met zekerheid vast te stellen. 

Gastenverblijf

Schriftelijke bronnen maken melding van nog verschillende andere gebouwen van Sint-Catharinadal, 
maar deze zijn (nog) niet onderzocht of teruggevonden. Alleen het gastenverblijf, dat voor het eerst in 
1515 wordt genoemd, werd op enige afstand ten oosten van het eigenlijke kloostercomplex 
opgegraven. De afmetingen van dit gebouw bedroegen 16 bij 6 meter. De westmuur van het 
gastenverblijf was nog grotendeels intact en was gefundeerd op blokken natuursteen en een puinbed. 
Aan deze muur zijn sporen van herstelwerkzaamheden te zien. Deze kunnen in verband staan met een 
bericht uit 1608: het gastenverblijf werd toen opgeknapt omdat het door vochtin- werking op 
instorten stond. (Oosterhout, St. Catharinadal, M&R nr. 25, f. 63). 

Buitenhof

Het gastenverblijf is ingetekend op twee 17de-eeuwse kaarten van het klooster Sint-Catharinadal. Op 
deze kaarten stond het gastenverblijf aan een ruim plein dat aan de noordzijde van het klooster lag. 
Aan de overkant van dit plein lag nog een aantal andere gebouwen, zoals een brouwerij, een 
pachthuis en een beestenstal. Het kan zijn dat er nog meer gebouwen hebben gestaan: in een bron uit 
1453 wordt een rosmolen genoemd en een bron uit 1500 vermeldt de aanwezigheid van een duifhuis. 
Aan de westzijde van het plein stond een (buiten)poort met een portierswoning. De poort bij de kerk 
was dus in feite een binnenpoort. In dit plein met zijn bijgebouwen en bedrijfsruimten kunnen we de 
aanzet van een buiten- of nederhof herkennen. Het is niet bekend wanneer dit buitenhof ontstaan is, 
maar het is niet onwaarschijnlijk dat het in de 15de eeuw reeds aanwezig was. Een buitenhof (Duits: 
Wirtschaftshof) komt niet veel voor bij stadskloosters en is mede daardoor nog niet goed bestudeerd. 
Een mooi en goed bewaard voorbeeld van een buitenhof is te vinden bij de norbertijnenabdij in 
Middelburg. 
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Nadagen te Breda: 1531-1647

Rampen

Na de hervorming en de bloeitijd van het klooster in de tweede helft van de 15de en in het begin van 
de 16de eeuw volgt een periode waarin het minder goed gaat. Sint-Catharinadal heeft erg te lijden 
van de uitbreiding van de vesting Breda, een stadsbrand, de godsdienststrijd in de loop van de 16de 
eeuw en de Tachtigjarige Oorlog. Deze rampzalige gebeurtenissen betekenen bijna het einde van Sint-
Catharinadal en leiden uiteindelijk tot het vertrek van de nonnen uit Breda in 1647. Ze vestigen zich 
in het nabijgelegen Oosterhout. 

Aanleg van een nieuwe stadsomwalling

De eerste problemen waarmee het klooster te kampen kreeg, kwamen voort uit de ambitieuze bouw- 
en urbanisatieplannen van graaf Hendrik III van Nassau (1483-1538). Met de aanleg van een nieuwe 
stadsversterking maakte hij Breda tot een voor die tijd moderne vestingstad. De stad werd nu 
omgeven door een aarden omwalling met daarin uitspringende bastions, naar het voorbeeld van het 
Oud-Italiaanse vestingstelsel. (Zie voor de introductie van de Italiaanse vestingbouw in de 
Nederlanden: Van den Heuvel 1991 en Roosens 1980). De nieuwe verdedigingswerken kwamen in 
plaats van de middeleeuwse stadsmuur, die met de opkomst van het geschut zijn defensieve waarde 
had verloren. Breda was de eerste stad in de Nederlanden waar een dergelijke 'moderne' omwalling 
werd aangelegd. De introductie van dit verdedigingsstelsel vormde een keerpunt in de militaire 
architectuur van onze streken. 

Met de aanleg van de nieuwe stadsomwalling tussen 1531 en 1545 kwam de uitdijende bebouwing 
langs de toegangswegen van Breda, de zogenaamde '-einden', binnen de stad te liggen. De stad werd 
in een keer bijna driemaal groter. Ook Sint-Catharinadal kwam binnen de stad te liggen. 

In verband met de aanleg van de nieuwe omwalling onteigende de stad gronden ten zuiden van het 
kloostercomplex. Ook aan de westzijde verloor het klooster een deel van zijn grondgebied, het 
zogenaamde Nonnenveld. Op dit terrein verrezen nieuwe huizen en later werd er een turfmarkt 
aangelegd. De talrijke protesten van Sint-Catharinadal tegen de onteigeningen mochten niet baten. 
Als reactie op deze ontwikkelingen lieten de nonnen rondom hun kloostergoed een muur bouwen. 
Deze kloostermuur werd tegen de binnenzijde van de stadswal opgetrokken. 

Meer rampen

De aanleg van de nieuwe stadsomwalling was slechts de eerste van een serie tegenspoed die Sint-
Catharinadal in de 16de eeuw te verwerken kreeg. In 1534 brandde een groot deel van het klooster af 
en in 1566 werd het geteisterd door de Beeldenstorm. 

Stadsbrand 1534
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Tijdens de stadsbrand van 1534, waarbij een groot deel van Breda in vlammen opging, liep Sint-
Catharinadal ook schade op. Erens 1936, p. 148. Veel kloostergebouwen brandden af. Hoewel de 
kerk enkele malen in brand vloog, bleef die samen met de dormter (slaapvertrekken) gespaard. 
Aangezien de dorm- ter zich op de eerste verdieping van de westvleugel bevond, kunnen we ervan 
uitgaan dat deze vleugel voor een belangrijk deel aan de vlammen ontsnapte. Veel andere gebouwen 
liepen brandschade op, waaronder de proosdij en verscheidene be- drijfsgebouwen. P> Na de 
stadsbrand van 1534 werd een overzicht gemaakt van de brandschade aan het klooster. (Erens 1936, 
p. 148. Deze inventarisatie geeft een goed beeld van het kloostergoed. Zo lezen we: 

Dese huysen syn metten brande in ons cloester afgebornt. Inden yersten die zaelde met een camer met 
die spreeckhuzen buyten ende binnen, twee kelders vol biers, ende voerts alle die biertonnen, die 
terwe opten solder, het meel, het mout, dat tenelwerck (tinnen voorwerpen), dat lynwaet van buyten 
ende voer die gasten (...). 
Item ons confessoers huys met der cappelanen camer, daer al des cloesters studeer boecken in waren, 
ende vj silveren lepelen (...). 
Item dat convents sieckhuys, dat wasch huys, dat beckhuys (...). 
Item die hoey schuur, de ckoren schuer, al vol met die gonst van ckoren, gerste, havere end hey van 
xvij bunderen lants. 
Item een schoen groet vee huys daer wel bij vijftig beesten in gestaen souden hebben, met een groot 
fernays (fornuis) ende een knechts camer. 
Item den perden stallinge, dat wagen huys met die wagens ende alle die gereeschap(...). 
Item een groote loegsie (loods) van vier gebinten lanck, die vol verhouwen ende gesaecht houts lach 
(...). 

Minder cynzen

Afgezien van de directe schade van de brand, ondervond het klooster veel nadeel van de maatregelen 
die Hendrik III uitvaardigde na 1534. Deze maatregelen waren bedoeld om de bewoners van Breda na 
de brand enige verlichting te brengen. Zo hief hij tijdelijk de cijnsplicht op; de bevolking hoefde de 
eerste twee jaar geen cijnzen te betalen die op hun huizendrukten. Door deze maatregel werd het 
klooster direct getroffen, want het ontving veel cijnzen uit stadshuizen. Het zag daardoor zijn 
inkomsten sterk teruglopen, waardoor de zusters de schade aan de kloostergebouwen slechts 
langzaam konden verhelpen. 

Voor de brand bedroegen de inkomsten van het klooster 1231 Rijnse guldens, aangevuld door 122 
zester (zester=16 lopen) roggecijns. Hiervan was 55 Rijnse gulden aan inkomsten direkt verbonden 
met het memoreren van overledenen A. Cath. Rekening priorin 1521-1522 

De zusters klagen in deze tijd hun nood bij de heer van Breda en wijzen op de grote kosten voor de 
herbouw. Ze wijzen er de heer op dat al 8 bunder moer verkocht is voor 1600 gulden om de herbouw 
te financieren. Daarboven worden voor het klooster huizen gebouwd en een markt aangelegd. 

Tijd van de Reformatie

Naast de dalende cijnsinkomsten ontving het klooster ook steeds minder schenkingen. Het was de tijd 
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van de Reformatie waarbij de macht en de dogma's van de katholieke kerk steeds meer ter discussie 
gesteld werden. In de stad ontstond een toenemend verzet tegen de leefwijze van de kloosterzusters. 

Kloosterschool

Om de financiële schade te beperken, creëerden de zusters vanaf het midden van de 16de eeuw een 
nieuwe inkom- stenbron. Op de eerste verdieping van de proosdij richtten ze een klaslokaal in. In 
1556 betaalde het klooster Willem Snels 200 gulden voor het maken van de "Walsche schole". Deze 
franse school was een initiatief van zuster Magdalena Lamier samen met Jacobina van Rosenbos. Ze 
onderwezen meisjes uit de gegoede stand in de franse taal, die dan later eventueel konden intreden. 
De school bedroop zichzelf en droeg zelfs geld af aan het klooster.Na het vertrek van juff. Lamier in 
1600 liep de school wat terug. In 1641 kwam een juff. Margareta de Liques op de school werken. Zij 
sprak zeer goed frans. Zij werd later door proost Assels uit het klooster gezet, omdat ze te 
overheersend was. 

Beeldenstorm

Het verzet tegen de katholieke kerk kwam tot een uitbarsting in de Beeldenstorm van 1566. De 
motieven voor dit protest waren zowel religieus als economisch van aard. Ook Sint- Catharinadal 
bleef niet gespaard. Hoewel veel waardevolle voorwerpen kort daarvoor in veiligheid waren gebracht 
in Dordrecht, werd op 22 augustus 1566 toch nog veel schade aangericht door de beeldenstormers. 
(Oosterhout, archief St. Catharinadal, M&R nr. 140, p. 225). De dormter, de refter en de keuken 
werden geplunderd. Alle cellen van de zusters werden doorzocht. Deuren kapot geslagen en alles wat 
de plunderaars konden vinden - tot tinnen lampen en potten toe - werd meegenomen in het beddegoed.
In de kerk werd alles aan stukken gesmeten wat men maar kon grijpen, de orgelpijpen werden 
kapotgegooid en het oksaal werd vernield. Volgens proost Van der Malen merkt op dat zij : bedreven 
alle raselentie, die den duyvel hen innen gaf. Pas een jaar later, toen de situatie minder explosief was, 
werden de kostbaarheden uit Dordrecht teruggehaald en werd een begin gemaakt met het herstel van 
het kerkinterieur. 

Beleg en Contrareformatie

Kort na de Beeldenstorm brak de Tachtigjarige Oorlog uit (1568-1648). Vanaf dat moment ging het 
snel bergafwaarts met Sint-Catharinadal. Hoewel directe schade door de oorlogshandelingen beperkt 
bleef, hadden de economie van het klooster en het religieuze leven er sterk onder te lijden. De 
wisselende oorlogskansen en de verschillende veroveringen door de strijdende partijen deden het 
klooster geen goed. Zo kwam Breda in 1581 door de Furie van Haultepenne in Spaanse handen. Veel 
stadsbewoners zochten bescherming binnen de muren van Sint-Catharinadal. 

Turfschiplist

Door de list met het turfschip kwam Breda in 1590 weer in Staatse handen. De kloosterkerk mocht 
vanaf dat moment niet meer gebruikt worden voor katholieke erediensten en werd incidenteel door de 
hervormden gebruikt. Het grootste deel van de tijd stond het gebouw leeg. In deze tijd ging in ieder 
geval één zuster over de gereformeerde godsdienst: Josina du Trieux. Wij weten dit omdat zij later 
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voor de schepenen van Breda van het klooster een redelijke alimentatie verlangde (A. Cath. BB IV,13 
dd 6 april 1601).De zusters namen hun toevlucht tot een tot kapel verbouwde kamer. In 1625 
veroverde Spinola Breda en kregen de katholieken weer meer vrijheid. De kloosterkerk kreeg nu haar 
oorspronkelijke bestemming terug. 

Verbod op intreding

Tijdens de oorlog moest Sint-Catharinadal keer op keer gelden afdragen, inkwartieringen toestaan, 
diensten verrichten of deze juist afkopen. Ook de inkomsten daalden fors, omdat het innen van 
cijnzen en pachten stagneerde. Veel huizen waaruit cijnzen betaald moesten worden, waren verwoest, 
zodat er niets meer te innen viel. Door de oorlogshandelingen raakte het klooster opnieuw afgesneden 
van de orde. Bovendien traden er geen nieuwe zusters (novicen) meer toe en verlieten enkele zusters 
het klooster om in de wereld te gaan leven. Het aantal zusters zakte tussen 1590 en 1620 van 
ongeveer 20 naar 2 mede door ziekte-epidemieën.  
Het dieptepunt werd bereikt in 1625: in het klooster woonde alleen nog maar de priorin Johanna van 
der Stegen. Zij was de zijden draad waaraan de toekomst van Sint-Catharinadal hing. Indien zij was 
overleden, zou het klooster opgeheven zijn en de goederen zijn opgegaan in de Nassause 
domeingoederen. 

Personeel op het klooster

Minder inkomsten, minder zusters. Het grote kloostercomplex moest toch beheerd worden en dit 
kostte geld. 

 

Plattegrond van het klooster St. Catharinadal uit 1882, naar een verloren gegaan origineel uit 1646. 
Collectie Breda's museum 
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Voor een reconstructie op basis van de archeologische en (bouw)historische gegevens voor de eerste 
helft van de 17e eeuw: 

 

Afb. 35

donkerbruine muren: opgegraven funderingen 
lichtbruine muren: reconstructie 

A = kloosterkerk 
B = westvleugel 
D = kloostermuur 
E = keuken, refter en ziekenhuis 
F = proosdij 

Voor het jaar 1614 zijn we goed geïnformeerd over de onkosten voor personeel (A. Cath. BB IV,65) 
en wordt de volgende opgave gedaan: 
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●     Merten Adriaensen, rentmeester, kreeg 100 Rijnse guldens (R.g.) 
●     Wouter, gebouwonderhoud (bouknecht), 57 R.g. en kleding 
●     Jacob, knecht, 51 R.g. en kleding 
●     Jost, koeienknecht (koeyer), 10 R.g. en kleding 
●     Neelken Lambrechs 4 R.g. 
●     Katheryn, kok, 18 R.g. en kleding waaronder twee schorten 
●     Neelken Jansen, joncwyf, 18 R.g. en kleding waaronder twee halsdoeken 
●     Lysken, jonckwyf, 21 R.g. en kleding 
●     zorg voor de paarden, 19 R.g. 
●     priesters die diensten verleenden, 66 R.g. 

Op witte donderdag kreeg het personeel 6 kruiken wijn wat 2 R.g. kostte. Blijkens de rekening kreeg 
het personeel vaker wijn. Ook werd er nog was (voor kaarsen?) gekocht en koekjes. 

Contrareformatie

Met de opkomst van de Reformatie was de katholieke kerk in een zware crisis terechtgekomen. Men 
was gaan inzien dat alleen een grondige hervorming de kerk weer aantrekkelijk kon maken voor de 
grote massa en het katholieke geloof kon behoeden voor verder verval. Tijdens het Concilie van 
Trente (1545-1563) waren ideeën geformuleerd over de vernieuwing van de katholieke religie en het 
inzetten van een tegenoffensief, de Contrareformatie. De contrareformatorische ideeën hadden in de 
gebieden onder Spaans gezag wortel kunnen schieten. Ook de norbertijnerorde trachtte de 
Contrareformatie in Sint- Catharinadal in te planten. In 1625 ging Breda weer over in Spaanse 
handen en zou in Spaanse handen blijven tot 1637. Nadat de laatste priorin het klooster verlaten had, 
konden drie zusters van elders de contrareformatorische ideeën vorm gaan geven. Zij waren 
afkomstig uit het norbertinessen- klooster van Besloten-Hof te Herentals. De nieuwe proost, 
Mudzaerts genaamd, kreeg nu daadwerkelijk de leiding over wereldlijke en geestelijke zaken. Dat de 
hervorming van Sint- Catharinadal geslaagd is geweest, blijkt uit het feit dat in 1630 het aantal 
zusters dertien bedroeg en zes jaar later maar liefst twintig. 

Soldatenbarakken

De inkwartieringen van soldaten tijdens de Tachtigjarige Oorlog drukten zwaar op de Bredase 
bevolking. Om de overlast van soldaten voor de burgers te verminderen besloot het stadsbestuur, net 
als in veel andere steden, aparte barakken voor soldaten te bouwen. Deze lagen meestal aan de rand 
van de stad, vlak bij de vestingwallen. In Breda begon men in 1630 met de bouw van barakken op het 
terrein tussen de Oude Vest, de Keizerstraat en de Akkerstraat.(Peeters 1971, p. 8. In 1637 verrezen 
er ook zulke barakken langs de kloostermuur van Sint-Catharinadal. 

De bewoners van de barakken bezorgden de kloosterlingen de nodige overlast, hoewel er van tevoren 
allerlei afspraken waren gemaakt met het stadsbestuur. Een van die afspraken was dat er vanuit de 
barakken geen zicht zou zijn op het kloostererf. Maar wat gebeurde er? De soldaten maakten gaten in 
de kloostermuur, waardoor ze afval gooiden dat zo op het kloostererf terechtkwam. Bovendien 
gluurden ze naar de nonnen. (Oosterhout, archief St. Catharinadal, BB V A 26. 
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Bij een nieuwe aanpassing van de vestingwallen tussen 1679 en 1685 werden de barakken 
afgebroken. Ook de kloostermuur en een direct daarachter liggend gastenverblijf moesten plaats 
maken voor de nieuwe, verbrede wal. 

Naar Oosterhout

De toenemende druk van het stadsbestuur en de protestanten, alsook de overlast van de soldaten, 
deden de proost van Sint- Catharinadal inzien dat de nonnen hun heil beter buiten de stad konden 
zoeken. Vanwege de ligging van de kloosterbezittingen wilden de kloosterlingen wel binnen de 
baronie blijven. In 1644-1645 verzocht de proost prins Frederik Hendrik toestemming te verlenen om 
het klooster te verplaatsen naar Oosterhout. Die toestemming kreeg hij en het Bredase 
kloostercomplex zou aan de prins vervallen. Vanwege de bijzondere bescherming van de Nassau's, 
werd afgesproken dat de kloosterlingen in tijden van nood terug mochten keren naar Breda, waarbij 
de proosdij als refugiehuis dienst zou doen. Van dit recht zouden zij eenmaal, tussen 1672 en 1679, 
gebruik maken. 

Illustere school

De onderhandelingen over het vertrek kwamen in een stroomversnelling toen de hervormden in 1646 
begonnen aan te dringen op de stichting van een Illustre School. Ze hadden hun oog laten vallen op 
de kloostergebouwen van Sint-Catharinadal en werden hierin gesteund door Amalia van Solms, de 
echtgenote van Frederik Hendrik. De nonnen moesten nu wel vertrekken. Ze verlieten het klooster 
nog datzelfde jaar en betrokken tijdelijk een woonplaats elders in de stad. Pas een jaar later 
verhuisden zij naar een nieuwe, passende woonomgeving in Oosterhout. De eerste nonnen vertrokken 
op 15 juni 1647 naar Oosterhout, de laatsten kwamen op 16 oktober van dat jaar aan. 

Blauwe Camer

De proost had in Oosterhout een kasteeltje, "De Blauwe Camer" genaamd, voor hen aangekocht in 
1645. (De Lepper 1976). "De Blauwe Camer" was omstreeks 1400 gebouwd. Na aankoop werd er 
omheen een eenvoudig klooster aangelegd, waarbij het oude kasteeltje als proosdij dienst ging doen. 
Met prins Frederik Hendrik werd overeengekomen dat het klooster nieuwe novicen mocht aannemen 
en hun onroerende bezittingen buiten de stad behouden. Waar andere kloosters werden opgeheven, 
kon Catharinadal zich altijd op dit contract beroepen. De zusters van Sint-Catharinadal konden met 
een gerust hart verhuizen naar Oosterhout en wonen hier tot op de dag van vandaag. 
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Filialen 

Stichting van filialen 

Doordat Catharinadal weer nieuwe novicen mocht aannemen van de Nassaus kwamen er in de tijd 
daarna kansen voor het stichten van nieuwe kloosters. Twee stichtingen in het tegenwoordige België 
en veel later in Brazilië.  
De geschiedenis na 1647 is hoofdzakelijk gebaseerd op de studie van A.Commissaris, Schets ener 
geschiedenis van het oudste klooster in Nederland, Breda 1947. 

Antwerpen

Rond 1646, de verhuizing naar Oosterhout was in voorbereiding, achtte proost Balthazar Cruyt het 
raadzaam buiten protestant gebied een refugiehuis te stichten. Mocht de protestante druk te groot 
worden dan was het altijd mogelijk een tijd in Antwerpen te schuilen. Zijn keus viel op Antwerpen. 

De Antwerpse St. Michielsabdij wilde echter geen zelfstandige stichting toelaten. Na 
onderhandelingen werd besloten dat het nieuwe Norbertinessenklooster onder het gezag van de abt 
van de St. Michielsabdij zou vallen. Het klooster kreeg de naam van Sacramentshuis. 

Vier zusters uit Catharinadal gingen over naar Antwerpen in 1649. Hieronder de priorin Catharina 
Snijders, die zelf uit Antwerpen afkomstig was. Vele goederen gingen uit Oosterhout over naar 
Antwerpen. In 1651 deed ze afstand als priorin van Catharinadal. In het necrologium is ze niet meer 
vermeld, misschien omdat ze teveel goederen meenam naar Antwerpen. 

Het Sacramentshuis werd eind 18e eeuw opgeheven door keizer Joseph II. 

Neerpelt 

Rond 1850 kreeg het klooster een schenking uit Neerpelt in België van grond en een woning. 
Voorwaarde voor de aanvaarding was dat Catharinadal in Neerpelt een kosteloze school voor meisjes 
zou stichten. 

Proost Brouwers aanvaardde het legaat, maar bepaalde wel dat de rector van Neerpelt altijd een 
vicaris (kapelaan) zou zijn van Catharinadal. Hiermee bleef de proost supervisie houden over 
Neerpelt. In 1857 gingen de eerste zusters naar Neerpelt. De buitenzusters moesten toezien op de 
orde, de binnenzusters gaven les vanachter de tralies. 

Vanaf 1920 werd Neerpelt, na een boedelscheiding, geheel zelfstandig. 

Petropolis 

Initiatief voor deze stichting kwam uit de missie-afdeling van het klooster Averbode. Het idee was 
om een contemplatief klooster te stichten in Brazilië als ondersteuning van het werk van de 
missionarissen. Als plaats van vestiging werd Petropolis uitgekozen in de omgeving van Rio de 
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Filialen 

Janeiro. De abt van Averbode zou de vader-abt van Petropolis worden. In 1931 vertrokken 10 zusters 
van Catharinadal, waaronder de priorin van Petropolis: Catharina Sweere. De gemeenschap trok ook 
snel inlandse zusters aan.  
Petropolis bleek echter niet levensvatbaar en is nu opgeheven. De zusters zijn weer teruggekeerd naar 
Oosterhout. In het necrologium is bij diverse zusters aangetekend dat ze in Petropolis verbleven 
hebben. Zoals Agatha Biemans, subpriorin van Petropolis die 3 juli 1936 overleed. Zij was in 1931 
naar Brazilië vertrokken [NC453]. 
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TERUG NAAR BREDA 1672 - 1679 

Tijdelijk weer in Breda 1672 - 1679

Het klooster startte te Oosterhout in grote armoede. De aankoop van de Blauwe Camer en de nieuw- 
en verbouw hadden 30.000 gulden gekost, de stichting van het Sacramentshuis had zware offers 
gevraagd en de inkomsten van de Franse school waren weggevallen. Bovendien wilden de zusters 
terug naar Breda. 

Proost Assels probeerde daarom op alle mogelijke manieren terug te keren naar Breda. Deze 
gelegenheid kwam bij de inval van de Fransen en een mogelijk gevaar voor Catharinadal. Op 
voorspraak van de gouverneur van Breda en met toestemming van de Nassau's om tijdelijk terug te 
keren naar hun oude klooster. 

Proost Assels knapte de gebouwen weer op, wat opnieuw een zware financiële inspanning betekende. 
De protestante inwoners van Breda begonnen direkt te ageren tegen de wederkomst van het klooster 
en kregen gehoor in Den Haag. Proost Assels zag zijn poging tot definitieve terugkeer stranden, trok 
zich dat erg aan en stierf als een gebroken man. 

Zijn opvolger, proost Van der Malen, probeerde het tij nog te keren. De druk van de prediaknten 
werd echter ook de groot voor de prins Van Oranje. Begin 1679 kreeg de proost Van der Malen de 
opdracht terug te keren naar Oosterhout. De gebouwen in Oosterhout waren zwaar verwaarloosd, 
maar opnieuw pleiten hielp niet. Op 12 augustus 1679 verlieten de proost en de laatste zusters 'het 
oude clooster' om er nooit meer terug te keren. 

In Oosterhout reorganiseerde Van der Malen de kloosteradministratie en ging achterstallige cijnzen 
en pachten innen. Hij begon tevens als eerste de geschiedenis van het klooster op te tekenen. Zijn 
aantekeningen zijn bewaard gebleven in een folioband. Hij beschikte over gegevens die nu verloren 
zijn geraakt en daarom vormen zijn aantekeningen nog steeds een belangrijke bron voor historici. 
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Franse tijd 

Napoleontische tijd en daarna 

Na de Franse revolutie verdwenen in Frankrijk en België alle kloosters. Napoleon zette deze politiek 
voort, maar werd later wat milder. Vooral voor zusters, die zich wijdden aan de zorg voor zieken en 
hulpbehoevenden. Een keizerlijk decreet legde dit in 1809 vast. Kloosters die hiervoor in aanmerking 
wilden komen moesten een goedkeuring aanvragen. 

Toen Nederland in 1810 bij Frankrijk werd ingelijfd dienden de zusters van Catharinadal een verzoek 
in bij de minister tot erkenning. Het klooster richtte een armenschooltje in om onder de bepalingen 
van het decreet te kunnen vallen. Het aantal zusters werd gemaximeerd op 20, gelijk aan het aantal 
zusters dat op dat moment in het klooster woonde. Na het vertrek van de Fransen werd dit uitgebreid 
tot 29. 

Godsdienstvrijheid 

Met koning Willem II (1840-1849) braken er betere tijden aan voor de kloosters in Nederland. 
Catharinadal kreeg in 1841 toestemming om onbeperkt nieuwe zusters aan te nemen. Met grondwet 
van 1848 kwam er godsdienstvrijheid en vrijheid van vereniging. Catharinadal had nu niet meer de 
direkte steun van de Nassau's nodig. 

Onder de orde 

Rond het midden van de 19e eeuw herrezen de Brabantse Norbertijnerabdijen, zoals die van 
Tongerloo, Averbode, Park en Postel. In België stonden de kloosters nog onder de nuntius en hadden 
als hoofd een prior.  
Met de toename van de kloosters en het aantal kloosterlingen ontstond een sterke drang naar 
zelfstandigheid en eigen abten. In 1883 kwam voor het eerst weer een generaal kapittel bijeen in 
Wenen. Het kapittel benoemde de prior van Tongerloo, De Swert, tot vicaris-generaal. Vervolgens 
werd een motie aangenomen om de vrouwenkloosters onder de rechtsmacht van de orde te brengen. 

De eerste helft van de 19e eeuw verkeerde Catharinadal in een machtsvacuüm. Traditioneel viel 
Catharinadal direct onder het gezag van de abt van Prémontré. Met de Franse revolutie was deze 
abdij echter opgeheven. Vanuit Rome was toen de bisschop van Breda, Van Hooydonk, in 1831 
aangewezen als toezichthouder. Het klooster probeerde het gezag van de bisschop zoveel mogelijk 
buiten de deur te houden. Zo werd de bisschop van Breda in 1843 niet betrokken bij de keus van een 
nieuwe priorin. De strijd om het gezag over het klooster barstte pas goed los bij de vastenmanie van 
proost Brouwers (Peijnenburg 1996 p.174-177). 

Op 19 september 1837 was proost Franciscus Brouwers, norbertijn van Berne, geïnstallerd als proost 
van Catharinadal. Hij gold als een vroom, maar ook streng priester, die met name de clausuur (verbod 
buiten het klooster te komen) versterkte. Hij leed echter aan een vastenmanie. Tijdens de 
vastenperiode van het jaar 1861 voerde hij in het klooster door dat er nog maar 1 maaltijd per dag 
mocht worden genuttigd, en wel om vijf uur in de middag. Hij zag het vasten als een goddelijke wet. 
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Franse tijd 

Vanuit de dochtervestiging Neerpelt waarschuwde de Tongerlose norbertijn Augustinus Martens 
bisschop Van Hooydonk voor de uitwassen te Catharinadal. Deze stuurde zijn hulpbisschop Van 
Genk ter inspectie, maar die werd niet toegelaten door proost Brouwers. 

Daarop ging de zaak een niveau hoger en werd de aartsbisschop van Utrecht, Johannes Zwijsen, bij 
de zaak betrokken. Proost Brouwers van zijn kant riep de hulp in van de pauselijke internuntius 
Vecchiotti. Tussen de aartsbisschop en de internuntius waren de verhoudingen in die periode juist 
ernstig verstoord en proost Brouwers trachtte hiervan de profiteren. 

Zwijsen wendde zich hierop weer een niveau hoger en wist met succes in Rome van de paus gedaan 
te krijgen dat hij benoemd werd tot apostolisch visitator met alle bevoegdheden om de situatie in het 
klooster te verbeteren. Verder droeg de Bredase bisschop van Hooydonk aan Zwijsen al zijn 
bevoegdheden over die hem door de paus in 1831 inzake Catharinadal waren verleend. 

Brouwers liet zich echter niet gemakkelijk beïnvloeden. Eerst bleef hij weigerachtig in een kwestie 
over het te gebruiken brevier. Tijdens de vasteperiode van 1862 weigerde hij Zwijsen toegang tot het 
klooster en de 27 kloosterzusters liet hij een verklaring ondertekenen dat zij hem steunden. 

Hiermee was voor Zwijsen de maat vol. Hij nam contact op met Rome en op 14 april 1862 tekende 
kardinaal Barnabo de brief waarmee hij gemachtigd werd proost Brouwers af te zetten. Op 22 april 
1862, dinsdag na Pasen kwam aartsbisschop Zwijsen naar Ooosterhout waar hij de proost zijn 
afzetting mededeelde. De proost nam het Romeinse vonnis aan en verliet het klooster en ging met 
toestemming van Zwijsen naar Rome om te protesteren. Voorlopig werd de vicaris van Neerpelt, 
Augustinus Martens, door Zwijsen benoemd als proost. Er bleven wel een kleine groep van zusters op 
het klooster die vast wilden houden aan het strenge vastenregime en weigerden vlees te eten. 

In Rome deed Brouwers afstand van het proostschap. Hij probeerde na terugkomst nog diverse malen 
tot Catharinadal toegelaten te worden. Dit lukte echter hem echter niet. Na wat omzwervingen kwam 
Brouwers, samen met de buitenzuster Anna Mouwen die hem de hele tijd gevolgd was, in Antwerpen 
terecht. Uiteindelijk overleed hij te Rome in 1866. 

Zwijsen bleef hierna apostolisch visitator van Catharinadal tot vlak voor zijn dood. Pas in 1877 vroeg 
hij de paus deze waardigheid over te dragen aan Henricus van Beek, bisschop van Breda. Eerdere 
verzoeken hiertoe had hij geweigerd, zich beroepend op zijn pauselijke aanstelling. 

Na 1883 probeerde de vicaris-generaal van de norbertijnen, De Swert, Catharinadal onder de orde te 
brengen. Hij stuitte daarbij op verzet van de bisschop van Breda, die zijn gezag over het klooster als 
apostolisch gedelegeerde wilde behouden. De Swert staakte daarop zijn pogingen. 

Nieuwe poging 

Proost Van Reeth, proost vanaf 1922 en afkomstig van de abdij Tongerloo, verdiepte zich in de 
historische en juridische situatie van Catharinadal. Zijn doel was het klooster onder de rechtsmacht 
van de orde te brengen. Met nu wel de steun van de Bredase bisschop (Mgr. Hopmans) en de 
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Franse tijd 

procurator van de orde in Rome kwam Catharinadal onder de rechtsmacht van de orde. Dit werd op 1 
sept. 1928 vastgelegd in een zg. 'rescript'. Catharinadal viel voortaan onder de rechtsmacht van de abt 
van Tongerloo, die vader-abt werd van het klooster. Hij zou voortaan de proost benoemen, een keuze 
die bevestigd moest worden door de bisschop van Breda. Deze bevestigde de proost in zijn functie 
van rector van de kerk van het klooster. Dit was het einde van de vrije proostkeuze voor de zusters.  
Op 1 juni 1929 kwam de generaal abt naar Oosterhout om daar Dr.Lamy, abt van Tongerloo, te 
installeren als vader-abt van Catharinadal. 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/HIS10.HTM (3 of 3) [16/11/2008 13:08:38]



Sint-Catharinadal. 

Necrologium van St. Catharinadal (1271-1960) 

Frans Gooskens 

Wat is er beschikbaar aan soorten informatie: 

Samenvatting inhoud

Tekstuitgave van de verschillende registers van het 
Norbertinessenklooster Sint-Catharinadal. Dit klooster werd 
gesticht in het jaar 1271 bij Wouw (Roosendaal). De heren van 
Breda waren nauw bij deze stichting betrokken. In 1295 werd 
het klooster vanwege wateroverlast naar Breda verplaatst. Onder 
dreiging van de reformatie verhuisde het klooster in 1647 naar 
Oosterhout, waar het nog steeds gevestigd is. 

In het kloosterarchief zijn drie belangrijke registers bewaard gebleven, die hier uitgegeven worden: 

●     Het necrologium: gabaseerd op een origineel aangelegd in 1761 met namenmateriaal van de 
stichting tot ca. 1960 

●     Het obituarium van de proost met de misverplichtingen. Aangelegd in 1770/ 
●     Register met cynzen speciaal gegeven voor jaargetijden, het zg. 'zielgelt'. Aangelegd eind 15e 

eeuw/ 

Verder in de bijlagen lijsten van proosten en priorinnen. Tenslotte een bijlage over de verschillende 
soorten van kloosterzusters. 
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Manuscripten algemeen 

Drie documenttypen

In de middeleeuwen en daarna bestonden er drie typen van documenten waarin verplichtingen voor 
het herdenken van overledenen werden opgetekend. Deze drie typen zijn ook op Sint-Catharinadal 
terug te vinden.  

●     Necrologia: binnen een kalender werden de namen van overledenen opgetekend die herdacht 
werden tijdens het koorgebed. Het is een liturgisch boek en daarom in het latijn. De uitgave 
van het necrologium van Catharinadal is gebaseerd op een handschrift uit 1761, dat 
bijgehouden werd tot ca. 1960. Het handschrift zelf is weer gebaseerd op grotendeels verloren 
handschrift uit de 15e eeuw. Het namenmateriaal gaat terug tot de stichting van het klooster in 
1271. 

●     Obituaria: binnen een kalender werden de namen opgetekend van overledenen die een 
jaargetijde hadden gesticht en waarvoor fondsen beschikbaar waren gesteld. Verplichtingen 
over missen en uitdelingen werden hierin opgetekend. Het is geen liturgisch boek en hoeft 
daarom niet in het latijn opgesteld te zijn. De uitgave van het obituarium is gebaseerd op het 
zg. 'zielboek' van de proost uit 1770, met daarin opgetekend de jaargetijden. Deze lijst gaat 
terug op een ouder register uit de 17e eeuw. 

●     Registers: registratie van inkomsten en uitgaven voor jaargetijden als onderdeel van de 
kloosterboekhouding. Hier geen kalenderindeling, maar iedere andere indeling. Op 
Catharinadal werd in de 15e eeuw een lijst aangelegd met de cijnzen bestemd voor memories, 
het 'zielgeld' register. De indeling is deels geografisch en deels chronologisch. Een deel van de 
63 posten was te koppelen aan het necrologium. 
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Necrologium Catharinadal 

Inleiding
De zusters van Catharinadal besteedden en besteden een groot deel van de dag aan het koorofficie. 
Een van de onderdelen van het koorofficie vormden de primen. Hierop aan sloot het kapittel, zo 
genoemd, omdat daarin een kapittel of hoofdstuk uit de kloosterregel werd voorgelezen. Bij de 
norbertijnen was dat de regel van St. Augustinus.  
Behalve de voorlezing van een passage uit de regel, geschiedde er een lezing uit het martyrologium, 
dat de namen bevat van de martelaren en andere heiligen. Daarop volgde de lezing uit het 
necrologium, het boek waarin voor iedere dag de namen stonden ingeschreven van de leden van de 
abdij en van anderen, die men op hun sterfdag wilde gedenken. 

In het jaar 1640 stelde proost Balthasar Cruyt statuten op voor de kloosterzusters. In het hoofdstuk 
XIII legde hij als taak vast voor de zangmeesteres (cantersse) dat zij tijdens het kapittel de sterfdagen 
van de zusters moest oplezen. Verder moest zij ook voor de overlijdensberichten ('dootbriefkens') 
zorgen en in het kapittel voorlezen. Deze 'dootbriefkens' circuleerden binnen de orde. De namen van 
de overleden kloosterzusters, met hun sterfdag moest zij in het necrologium ('dootboeck') schrijven. 
(A. Cath. Bundel proosten. Statuten 1640, p. 153 en p. 129) De memories der overledenen moesten 
uit het necrologium voorgelezen worden tijdens het kapittel na het lezen van de kloosterregel. 
Behalve tijdens grote kerkelijke feestdagen, dan moesten de memories van te voren gelezen worden. 

Het necrologium is zodoende een echt liturgisch boek. In het latijn opgesteld omdat de hele liturgie in 
het latijn was. Op sommige kloosters werd het necrologium met het martyrologium en de 
kloosterregel in èèn band verenigd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het oudste necrologium van de Abdij 
van Berne, aangelegd in 1574 op basis van zeer oude dodenlijsten. 

Necrologium van voor 1463 (kompleet verloren)

Rond 1463 werd te Catharinadal een nieuw necrologium aangelegd. Helaas zijn hiervan alleen een 
paar fragmenten bewaard gebleven. Dit manuscript van 1463 moet gebaseerd zijn geweest op een 
ouder handschrift.  
Dit voortdurend opnieuw aanleggen van necrologia een zeer bekend en logisch fenomeen in de 
middeleeuwen. Men begint met een bescheiden kalender en vult naast de namen van de heiligen ook 
de namen van overleden leden en weldoeners in. Het aantal leden/zusters en weldoeners neemt toe en 
er komt ruimte tekort. Daarna komt er een nieuw necrologium met een ruimere opzet. Een andere 
reden voor het opnieuw aanleggen van een necrologium kon liggen in moeilijk te lezen schrift. In de 
18e eeuw werden bijvoorbeeld te Catharinadal een afschrift gemaakt van een aantal memories die: 
wat moylyck om lesen sijn.  
Dit verloren gegane necrologium levert alleen maar vragen op. Dit moet van ver voor 1463 stammen 
en bijgeschreven zijn tot 1463. De namen van de weldoeners van het klooster in 1271 moeten hieruit 
overgenomen zijn. De namen van de zusters ontbreken in het afschrift van 1463. 

In het necrologium van Berne staan zeven zusters van Catharinadal vermeld. Necrologium Berne, 
uitg. 1986: 
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Necrologium Catharinadal 

Dag Naam
22 juli zuster Beatrijs
2 augustus Lauretta
20 aug. Maria de Steenbergen
31 augustus Marie de Bergis
25 sept. Dierwige de Steenbergen
18 oktober Margareta de Nijcol
15 nov. Heylwige

Aan de namen te zien stammen deze zusters uit de 14e eeuw. Deze zusters staan nergens in het 
necrologium vermeld. Pas na 1463 werden alle overleden zusters consequent ingeschreven. De 
namen van de priorinnen vanaf de stichting staan wel in het necrologium van 1463 genoteerd vanaf 
de stichting. 

Het zou kunnen zijn dat de namen van de priorinnen overgenomen zijn uit een aparte lijst. Een 
aanwijzing hiervoor is te vinden op 24 juli waar de volgorde binnen de dag niet klopt met de datum 
van overlijden. De priorin Anna (ca. 1300) werd vermeld na Elisabeth de Gageldonc (ca. 1460). Op 
20 maart staat er weer een vreemde afwijking in de volgorde van de priorinnen. Priorin Avezoeta de 
Neste staat daar vermeld na priorin Elisabeth de Oesterzeel terwijl ze voor haar stierf. 

Een andere aanwijzing is dat bij de priorinnen van voor 1463 toegevoegd werd dat het een priorin 
was van voor de kloosterhervorming: priorisse ante reformationem. Dit wijst ook in de richting dat 
de priorinnen na de kloosterhervorming pas in het necrologium werden bijgeschreven.  
Mogelijk beschikte het klooster in de 17e eeuw nog over een lijst met daarop vermeld de overleden 
priorinnen. Proost Van der Malen heeft het bij priorin Anna [NC502] over een 'slecht papierken'. Bij 
een andere priorin, Catharina de Bergis [NC361], weet proost Van der Malen haar sterfjaar te noemen 
en beroept zich daarbij op een niet meer te traceren register H. folio 2.  
Voorlopige conclusie moet zijn dat de namen van de priorinnen niet in het necrologium van voor 
1463 opgenomen waren. Pas bij het samenstellen van het Necrologium van 1463 werden de namen 
van de priorinnen toegevoegd op basis van een andere bron. 

Necrologium versie van 1463

Van een necrologium op perkament uit het einde van de 15e eeuw zijn slechts enkele fragmenten 
bewaard gebleven: een dubbelblad, met elk blad een formaat van 19,8 X 14,5 cm. De bladen zijn 
gepagineerd met arabische cijfers (18e eeuwse hand) 185-186 en 191-192. De bladen bevatten de 
memories van 25 tot en met 30 september en die van 1 oktober tot en met 6 oktober. 
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Necrologium Catharinadal 

 

Van het het necrologium van 1463 zijn een paar bladen bewaard gebleven. Hier de memories die 
tussen 28 en 30 september gelezen werden. 

 
Verder is er nog een fragment bewaard gebleven met een deel van pag. 127-128. Hier alleen bewaard 
de memories van 1 en 4 juli. Waarschijnlijk zijn deze fragmenten tevoorschijn gekomen uit 
boekbanden waarin ze hergebruikt waren. Ze vallen dus in de groep 'membra disiecta'. 

Verder beschikken we naast het afschrift van 1761 nog over een afschrift op papier van een zestal 
memories die moeilijk te lezen waren in het exemplaar van 1463. Afschriften van memories 2 febr. 
(Jan van Nassau), 28 febr. (Josina Montens), 17 april (Luijtgaert de Goerl), 1 juni (Joanna Otten), 19 
nov. (Dionisius Mutsaerts) en 5 dec. (Henricus Assels). In de marge wordt met een letter verwezen 
naar de daghoofdletter en naar een oude foliering respectievelijk fol. 23, 36, 71, 104, 225, 234. De 
datering van dit afschrift: in ieder geval na 1676, want een memorie uit jaar erbij genoemd. Voor 
1761 want toen werd er een kompleet afschrift gemaakt. Op basis van het schrift houden we het op 
rond 1700. Dit afschrift is waardevol vanwege het verwijzen per memorie naar de oude foliëring. 

Datering necrologium 1463

Het register moet aangelegd zijn na 1461 en voor 1500. Op 30 september memorie van priorin 
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Avesoete de Bortedonc, daarbij vermeld door de eerste schrijfhand: 'ante reformationem'. Het register 
moet dus na de kloosterhervorming van 1461 opgesteld zijn. Theodericus van der Strepen, met een 
memorie op 2 oktober, stierf in 1500. Zijn memorie met een andere schrijfhand ingeschreven. Het 
necrologium is dus zeker aangelegd na 1461 en voor 1500. We houden het maar op rond 1463, gezien 
de nadrukkelijke verwijzing naar de kloosterhervorming. 

In de fragmenten zijn acht verschillende schrijfhanden te onderscheiden. De eerste schrijfhand (A) 
van rond 1463 heeft het kalendergedeelte opgemaakt en de memories overgeschreven uit een verloren 
gegane voorganger. Het is de hand van een geoefende klerk. De schenkingen zijn onderstreept. 

Schrijfhanden

B 1500:1539 [NC657] [NC634] [NC652] [NC664] [NC665] [NC644] 
C 1576:1582 [NC645] [NC649] 
D 1613 [NC637] 
E 1650 [NC667] 
F 1679:1695 [NC659] [NC670] [NC646] 
G 1709 [NC673] 
H 1749 [NC674] 
De schrijfhand H komt overeen met de eerste schrijfhand van het necrologium, dus die van zuster 
Lucia van de Leur).  
Het necrologium is door in ieder geval zeven verschillende personen aangevuld tot 1749: memorie op 
6 oktober voor Theresia Brouwers.  
In 1761 werd een kopie op papier van het necrologium van 1463 gemaakt door zuster Lucia van de 
Leur ten behoeve van de novicen. Het oude exemplaar verloor daarmee zijn waarde voor het klooster 
en sommige delen werden hergebruikt bij het boekbinden. De besproken fragmenten zijn in ieder 
geval voor 1894 weer gevonden op het klooster, want Van der Aura verwijst er naar in zijn 
Geschiedkundige bijdragen (p. 92) van 1894. Volgens hem was het afschrift van 1761 een letterlijke 
kopie op basis van de door hem bestudeerde fragmenten. 

Onderdeel van band

We hebben vermeld dat een necrologium vaak opgenomen was in een verzamelband samen met een 
Martyrologium en de kloosterregel. Gepoogd is na te gaan of dit op Catharinadal ook het geval was. 
Het enige materiaal dat bruikbaar is, is de paginering op de fragmenten en de foliëring op het 
afschrift van 1700. Op de fragmenten werd een 18e eeuwse paginering aangetroffen. Een poging om 
op basis van deze paginering de omvang van het necrologium terug te rekenen mislukte. Bij 
terugrekening kwamen er grote gaten in de paginering. Dit moet haast wel betekenen dat het 
necrologium per maand uit twee delen bestond: de memories binnen een kalender en een ander nog 
onbekend deel. 

Het necrologium werkt met een stramien van 3 dagen op een blad. Als we aannemen dat bij maanden 
van 31 dagen er per maand een keer 4 dagen op een blad geschreven werden komen we op een totaal 
uit op 120 bladen (pagina's) voor het necrologium zelf. 
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De 18e eeuwse paginering geeft geen doorlopende paginering voor de memories van 25 september 
tot en met 6 oktober. Tussen de laatste dag van september en de eerste dag van oktober ontbreken 4 
pagina's (een katern). Als we terugrekenen naar het fragment van juli duiken er nog grotere gaten op. 
Het fragment van 4 juli heeft als paginanummer '128'. Als we terugrekenen vanaf 30 september (pag. 
186) met 10 pagina's per maand zouden we uitkomen op pagina 157 voor 4 juli. Een gat dus van 29 
pagina's. 

4 juli p. 128
25-27 sept. p. 185
28-30 sept. p. 186
1-3 okt. p. 191
4-6 okt. p. 192

Het afschrift van 1700 van het necrologium verwijst ook naar een oude foliering. 

2 febr. fol. 23
28 febr. fol. 36
17 april fol. 71
1 juni fol. 104
19 nov. fol. 225
5 dec. fol. 234

Er van uit gaande dat dit fragment B een afschrift is van het zelfde necrologium komen we weer uit 
op rare sprongen in de foliering. Wanneer we gaan rekenen met weer 10 pagina's per maand komen 
we er niet uit. We zouden dan, rekenend vanaf 2 febr., voor 28 februari uitkomen op fol. 32. We 
krijgen de berekening voor februari alleen kloppend als we uitgaan van 15 pagina's (7.5 folio) per 
maand. Dit gaat echter meteen weer niet op voor de periode 28 febr. tot 17 april. Bij 10 pagina's per 
maand komen we veel te kort: niet verder dan tot pag. 44. Bij 15 pagina's per maand komen we nog 
steeds te kort: dan komen we tot pag. 51. Kortom de vreemde verspringingen blijven. 

Hypothese: missenlijst als opvulling

Als hypothese valt te stellen dat het necrologium van 1463 uit twee delen bestond: per maand de 
memories. Daartussen echter per maand een stuk tussengelast. Dit zou een aparte lijst van 
misverplichtingen kunnen zijn geweest uit te voeren door een priester/proost. Dit zou een verklaring 
kunnen zijn voor het warrig verspringen van de paginering in het necrologium. Toen in 1761 een 
kopie gemaakt werd van het necrologium was deze voornamelijk gebaseerd op de memories. Voor de 
misverplichtingen van de proost was inmiddels een apart register aangelegd. Immers in 1665 had 
proost Assels zelf een register aangelegd van alle misverplichtingen binnen een kalender (zie 
[NC807]. De hem opvolgende proosten hielden dit aparte misregister bij. Daarmee verdween de 
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noodzaak om een oudere lijst van missen, opgenomen in het necrologium, te bewaren. 

Necrologium versie 1761

Voorbeeld van het handschrift: 

 

In 1761 werd er een kopie gemaakt op papier van het necrologium omdat het oude exemplaar 
moeilijk leesbaar werd. Hier een voorbeeld van 28 sept. 

Document

Het necrologium werd aangelegd in 1761 door zuster Lucia van de Leur, novicenmeesteres. Verder 
aangevuld tot heden. Afschrift op papier van grotendeels verloren register uit het einde van de 15e 
eeuw (zie fragment A). Afmeting van de bladen 21,5 X 16 cm. De bladspiegel omgrenst door een 
dubbele lijn met daarin links de daghoofdletter en boven de paginering en de datum. Per pagina een 
dag. Binnen de bladspiegel van 18,6 x 12,1 cm om de 9 mm 2 lijntjes gekrast. Het geheel, gebonden 
in bruin lederen band met twee koperen haakjes. Op de vier hoeken koperen plaatjes. 

Betrouwbaarheid
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Het afschrift is bij vergelijking met de bewaarde fragmenten A een vrij waarheidsgetrouwe kopie van 
het grotendeels verloren gegaan origineel, in ieder geval voor de namen en de gegeven bedragen en 
de daaruit voorkomende verplichtingen. Toch zijn er wel wat verschillen. Zo zijn de heiligendagen 
helaas weggevallen, de Romeinse datering is weggelaten en is er soms wat toegevoegd. Voor alle 
rentes en bedragen is toegevoegd 'qui legavit' of 'qui legaverunt', soms zijn de Latijnse vervoegingen 
aangepast (omzetting naar genitiefvorm). Bij de memorie op 6 oktober van Theresia Brouwers werd 
toegevoegd dat zij novicenmeesteres was. 

Ook als we naar het afschrift van 1700 kijken blijkt het afschrift van Lucia van de Leur betrouwbaar. 
Hoewel we ook daar enkele toevoegingen constateren. Bij de memorie van graaf Jan van Nassau op 2 
februari voegde zij toe: 'Obiit postea anno 1475'. Op 5 december bij memorie van proost Assels zijn 
leeftijd en de lengte in jaren van zijn priesterschap en proostschap toegevoegd. Op 13 mei is bij de 
memorie van Elisabeth de Breda toegevoegd dat zij priorin was. Dit is een foutieve toevoeging uit de 
20e eeuw. Bij de memorie op 19 november van proost Mutsaerts het laatste deel: et collecta deus 
indulgentiarum weer weggevallen. Verder zijn er enkele leesfouten terug te vinden. Soms zijn deze 
foutjes logisch te verklaren. Zoals de memorie voor heer Amelius de Drunen. Dit werd 
overgeschreven door Lucia van de Leur als 'Drimen'. 

Verder is er in de 17e eeuw door geschiedschrijvers als Le Roy gebruik gemaakt van de versie van 
1463. Dit in het kader van onderzoek naar de stichter Servatius. Le Roy komt voor 1 april op dezelfde 
tekst uit als het afschrift van 1761 (Oranjeboom 21 (1971) pag. 14). 

Obituariumvermenging

Het necrologium van Catharinadal is niet helemaal zuiver een necrologium. In een aantal gevallen 
werden zoals in een obituarium ook de verplichtingen aangetekend voor bijvoorbeeld missen en 
uitdelingen. Deze verplichtingen werden aangetekend in het necrologium gescheiden door een 
sterretje (*) van de overige tekst. Zie voor voorbeelden: [NC31] en [NC155]. Het sterretje diende 
waarschijnlijk als indicatie dat dit deel niet voorgelezen hoefde te worden in het kapittel. 
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Latijnse begrippen 

Glossarium

abbatissae
abdis 

aetatis suae
op de leeftijd van 

amphoras vini
kruiken wijn 

animae
ziel 

ann.
jaarlijk (annuatim) 

anniversario
jaargetijde 

argenteum
zilver 

armigeri
ridder 

asceterio
in het convent 

beginae
begijn 

benefactorum
weldoeners 

benefactricis
weldoenster 

bibliothecariae
bibliothecaresse 

calice
van calix=beker 

canonici
kanunnik (Norbertijn) 

coemeterio
kerkhof 

comitis
graaf van 

commemoratio
memorie 

confessorii
biechtvader 

coniugum
echtgenoten 

conversae
lekenzusters 

de profundis
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boetpsalm 
decani

deken 
decima

tienden 
denarius (den.)

zilveren penning 
dimidium

half 
domicellae

edele vrouwe 
domini

geestelijke, soms ook edele persoon 
domus

huis, meestal klooster 
donatae

donaten of buitenzuster 
ducentarum

tweehonderd 
ecclesia

kerk (klooster) 
eius

van die, van hem 
famuli

dienaar van, knecht van 
filii

zoon van 
fl. Geldriae

Gelderse of Arnoldus gulden 
fl. Ren.

rijnse gulden 
fratrum

broer van 
fundatricis

stichter van 
groten (gr.)

groten (muntsoort) 
gr. ant.

oude groten 
halstarium siliginis

1 halster of 8 lopen rogge (rente) 
hebdomadatim

wekelijks 
horologium

klok 
huius
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van deze 
huius ecclesiae

van deze kerk/klooster 
inter vivos

onder de levenden 
investiti

pastoor 
jubilariae

jubileum (meer dan 50 jaar in klooster) 
legavit

heeft gegeven 
legendis

te lezen (meest van missen) 
licentiati

licentiaat (universitaire graad) 
lopinos siliginis

lopen rogge (rente) = 85,71 liter 
magistrae infirmarum

ziekenverzorgster 
magistrae novitiarum

novicenmeesteres 
magistri

magister (universitair geschoold) 
matris

moeder van 
miserere

boetpsalm 
moersmonasterii

klooster 
natus

geboren 
Neerpelt

kloosterstichting van C'dal in België onder Eindhoven 
nobis

aan ons, aan het klooster 
Ob.kan.

Obituarium kanunniken Breda 
obiit

overleden 
onere

met de verplichting 
ordinis nostri

van onze orde (Norbertijn) 
panis albis

witte broden 
parentum eorum
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hun ouders 
patris

vader van 
perpetuis temporibus possidenda

eeuwig te bezitten 
Petropolis

kloosterstichting C'dal in 1931 te Brazilië 
pinta vini

beker wijn 
postea

daarna 
presbiteri

priester 
profundis

boetpsalm 
prolibus

met nakomelingen 
quindecim

15 
quondam

wijlen 
reformationem

kloosterhervorming (van 1463) 
religiosarum

kloosterzuster 
renenses

rijnse guldens 
requiem cantamdam

gezongen requiemmis 
sacerdotis

geestelijke 
scyphum

beker 
sede apostolica

paus 
semel

eenmalige (betaling) 
sepultus

begraven 
sextarias siliginis

16 lopen rogge (rente) 
scilicet

namelijk 
siliginis

roggerente, meestal in lopen 
solidus (sol.)
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schellingen (=12 groten) 
solidus flandriae

Vlaamse grootte 
sorore

zus, zuster 
sororis

kloosterzuster 
sororis novitiae

novice 
stuiver

zilverstuk, aanvankelijk twee groten waard 
suppriorisse

subpriorin 
trigesimi sextimi

37e 
triginta sex

36 
turn. nigr.

zwarte tournosen, zilveren penning 
uxoris

echtgenote 
vicarii

vicarius, kapelaan 
viginti quinque

25 
vini

wijn 
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NECROLOGIUM CATHARINADAL JANUARI 

Blad 1 

Obituarium seu librum hunc continentem defunctorum nomina reverendorum ac amplissorum D.D. 
praepositorum venerandarum priorissarum ac perdilectarum sororum, necnon benefactorum 
munificorum monasterii Vallis Sanctae Catharinae in Oosterhout.  
Scripsit L.V.D. Leur anno 1761 

JANUARI

1A (januari)

[NC1] Commemoratio Ymezoete fundatricis huius ecclesiae. 

A.Cath. Map "brokstukken". Van der Malen. 1e voorreden van de stadt en lant van 
Breda fol. 5vo. Zie ook : J.H.M. Broeders, "Over Servatius, de stichter van Sint 
Catharinadal" in : Jaarboek "De Oranjeboom" 24 (1971) 13-28. Zij was waarschijnlijk 
de echtgenote van de stichter van het klooster, Servatius de Liedekerck (zie 1 april). 
Deze stichtte in het jaar 1271 het klooster. Zij hadden 7 dochters die de basis legden 
voor het klooster Catharinadal.

[NC2] Et domini Jacobi Stijl confessorii sororum, pastoris de Meer sacerdotis et canonici sancti 
Michaelis Antverpiensis. Obiit anno domini 1576.  
'confessorii sororum' later boven de regel bijgeschreven 

Necr. St. Michiels. Op 6 januari 1576 stierf heer Jacobus Stijl, pastoor in Meer. A. 
Cath. Hs. Van der Malen p. 242. In 1573 ging Jacobus Stijl in het klooster Catharinadal 
wonen. Volgens Van der Malen stierf hij aldaar in 1575!

[NC3] Et Norbertae Mertens, sororis huius ecclesiae . Obiit anno 1847. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt als Aldegunde Mertens op 19 mei 1765. Professie 19 juli 
1790.

2B (januari)

[NC4] Commemoratio Aldegundis Otterdeyck, conversae et sororis huius ecclesiae . Obiit anno 
1801. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 7 september 1727 te Eersel. Professie op 26 november 
1754.
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[NC5] Et Adriani Botermans eiusque uxoris Annae Oomen, benefactorum huius monasterii. 
Oosterhout 1915. 

3C (januari)

[NC6] Commemoratio Agnetis Dekkers, sororis huius ecclesiae . Obiit 1909. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 30 juli 1876 te Etten als Christoffelina Maria Dekkers. 
Professie op 18 augustus 1906.

4D (januari)

[NC7] Commemoratio domini Roelandi de Steenkerck, qui legavit nobis 6 gr. ann. 

[NC8] Et Margaretae, abbatissae de Thoren, qui legavit nobis 2 sol. gr. 

De Abdij van Thorn bezat verschillende goederen in het land van Breda. Cerutti, 
Rechtsbronnen, dl.1 p. 252. Op 27 maart 1358 een Margaretha van Heynsberch abdis 
van Thorn.

[NC9] Et domini Judoci, sacerdotis, qui legavit nobis 5 gr. ann. 

[NC10] Et Mariae Annae van Raemsdonck, sororis huius ecclesiae . Obiit 1716. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren te Oosterhout als Maria van Raemsdonck. Professie op 10 
mei 1682. Zie ook A. Cath. BB XXXVIII (Professiebrief).

[NC11] Et Norbertae Heestermans, suppriorisse, sororis huius ecclesiae . Jubilariae. Obiit 1732. 

A. Cath. Hs. Van der Malen p. 429. Geboren te Essen onder Roosendaal op 8 juni 1651 
als Dymphna. Eerst begijn te Hoogstraten. Professie op 31 augustus 1676. A. Cath. 
Reg. Rel. Gestorven op 4 december 1731!

[NC12] Et Joannae Cornelii van Hal, benefactricis huius monasterii. Obiit 1834. 

[NC13] Et Petri Beekmans et familiae eius, benefactorum huius monasterii. Den Hout 1892. 

5E (januari)

[NC14] Commemoratio Arnoldi Snoeije, qui legavit nobis 3 sol. mit. ann. 

Ob. kan. Op 4 januari jaargetijde voor Arnoldus Snoije en zijn vrouw Elizabeth (6 gr. 
vet. cyns).
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[NC15] Et Adrianae Vermeulen, suppriorisse huius ecclesie. Obiit 1847. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 15 okt. 1760 te Dongen als Elisabeth Vermeulen. 
Professie op 2 april 1782. Suppriorin op 18 oktober 1811.

[NC16] Et Dijmphnae Kerremans, conversae et sororis huius ecclesiae. Obiit 1875. Jubilariae. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 4 mei 1818 te Bavel. Professie op 15 mei 1820.

[NC17] Et Alphonsae Pendavingh, sororis huius ecclesiae. 1892. 

A. Cath. Reg. Rel. Professie op 19 juli 1842.

[NC18] Et Ricwerae van Etten, sororis huius ecclesiae, cellariae. Obiit Bredae anno sancto 1950. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 10 juni 1883 te Etten als Maria Johanna. Professie op 
28 april 1914.

6F (januari)

[NC19] Commemoratio dominae Dorotheae Pullens, priorissae huius ecclesiae. Jubilariae. Obiit anno 
1763. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 5 februari 1679 te Vleemen als Maria Pullen. Professie 
op 22 augustus 1701. A. Cath. Sekreetboek proost. Professie op 22 augustus 1702 (!). 
Dorothea geprofest en op die dag resteerde er van de dote nog een som van 500 gulden 
te betalen door haar ouders. Zie voor dotekontrakt A. Cath. B.B. IX, 114.

[NC20] Et Elisabethae Burgmans, benefactricis nostri monasterii. Udenhout 1929.  
Hierboven geschreven maar weer doorgestreept : 'Et Siar'. 

[NC21] Et Reverendissimi domini Adriani Burgmans, benefactoris nostri monasterii. Obiit 
Dennenburg 1936. 

[NC22] Et Petronellae van Dijk, benefactricis huius monasterii. Obiit in Diessen 

7G (januari)

[NC23] Commemoratio Philippi de Lecka, qui legavit nobis unum halstarium siliginis et unum Fl. 
Bav. et 10 st. ann. 1429. Et sex bonnaria in de Vucht ut apprehendo alienata pro sensibus. Pro cuius 
animae refrigerio conventus obligatur ad missam de requiem cantandam.  
Jaartal '1429' later bijgeschreven. Oorspronkelijk in de tekst 'bavariae'in plaats van bonnaria. 
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(EC294) p. 216-228. Testament d.d. 29 december 1428 van Philippus de Lecka, 
natuurlijke zoon van Johannes de Lecka, heer van Breda. In het geval hij buiten Luik 
overleed dan wilde Philippus voor de ingang van de kerk van Catharinadal begraven 
worden en zou in de kerk een jaargetijde gehouden moeten worden. Het klooster kreeg 
hiervoor o.a. weiland (6 bonnaria) in de Vucht en cynsen van 1 Fl. Bav. en een zester 
rogs op goederen te Princenhage. A. Cath. Man. 3 (Cynsregister 1487-1488). Een 
roggerente van 1 halster rogge in Princenhage was afkomstig van Philips van der Leck. 
Blijkens het testament was zijn zuster Elisabeth toen priorin van Catharinadal.

[NC24] Et Brigittae Kooijmans, sororis donatae in Neerpelt 1892. Niet in C'dal geweest.  
`Niet...geweest' later bijgeschreven 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 20 november 1858 te Nieuwkuijk als Johanna. Professie 
op Neerpelt 26 juli 1860

8A (januari)

[NC25] Commemoratio Joannis de Woude, qui legavit nobis 2 gr. ann. 

Ob. kap. Op 17 februari jaargetijde voor Katherina Sterts en Johannis de Woude (3 gr. 
pag.). (EC109) p. 106-108. Testament d.d. 16 jan. 1368 van Johannes de Woude, zoon 
van Marcelius dictus van Hilaer, waarin hij verschillende cynsen aan het klooster geeft 
voor de jaargetijden van zijn familieleden, zich zelf en zijn vrouw Christina. GAB II,17 
(Cynsregister H. Geest) fol. 23v. Jan van Woude schonk een cyns van 8 lopen rogge 
aan de Heilige Geesttafel van Breda.

[NC26] Et Isabella Sekson, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1773. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 27 augustus 1706 te Breda als Anna Maria Ickson. 
Professie op 29 augustus 1729.

9B (januari)

[NC27] Commemoratio Pauli Potter, qui legavit nobis 6 gr. ann. 

GAB II,17 (Cynsregister H. Geest). Voor 1415 gaf Pouwel Potter een cyns van 6 gr. 
'op die stove' te Breda aan de H. Geesttafel. Zijn vrouw Heylwich deed daar nog 6 gr. 
cyns bij.

[NC28] Et venerandi domini Vincentii van der Aura, Lierreensis, canonici Tongerloensis et vicarii 
huius monasterii. Obiit anno 1896 et sepultus est in coemeterio huius domus.  
Vanaf 'et sepultus' later bijgeschreven. 
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10C (januari)

[NC29] Commemoratio domini Joannis Fierkens, abbatis Antverpiae in monasterio sancti Michaelis, 
qui dedit custodiae nostrae unum horologium in singula hora bis signum faciens. 

Necr. St. Michiels. Op 19 januari 1476 overleed hij als 25e abt van het klooster. Graf- 
en gedenkschriften Antwerpen, dl 4 p. XLII+XLIII. Hij werd in 1452 abt, bouwde de 
kerk en andere gebouwen en vermeerderde de boekencollectie.

[NC30] Et Elisabethae Aarts, benefactricis huius domus. Bredae 1910. 

11D (januari)

[NC31] Commemoratio Arnoldi de Leeuwe, famuli nostri, qui legavit nobis septem sextarias siliginis 
ann. Anno 1444. Et obligatur conventus ad vigilias novem lectionum et ad commendationem 
legendas et ad missam cantandam de requiem pro eodem Arnoldo de Leeuw.  
'Et obligatur...Leeuw' tussen sterretjes geplaatst. 

A. Cath. Cart. B fol. 127, 133, 140, 150-153. Hier staan de verschillende cynsen 
opgetekend, die 'Aert Jan Leeussone, der nonnen knaep' aan het klosster gaf voor zijn 
jaargetijde. Op zijn jaargetijdedag moest brood verdeeld worden onder de armen. A. 
Cath. Man. 7 (Rekening priorin 1523-1544). Onder armen werden 2 lopen rogge 
verdeeld 'op sinte Anthonijsdach', dat is op 17 januari! A. Cath. Man. 1 fol. 99v (jaar 
1557-1558) 'Item op Aert Leeuwen jaerghetide om gode gedeylt van sconen brode 3 
stuver'. (EC328) p. 244-246. Overeenkomst dd 12 januari 1435 tussen het klooster en 
Arnoldus de Leeuwe. Uit dank voor zijn diensten mag hij tot zijn dood op het klooster 
blijven wonen. Na zijn dood heeft hij recht op een jaargetijde. In ruil hiervoor geeft hij 
64 lopen rogge aan het klooster.

[NC32] Et Brigittae van Son, sororis donatae in Neerpelt 1919. Niet van C'dal geweest  
Nederlandse zin later toegevoegd. 

12E (januari)

[NC33] Commemoratio Catharinae de Camera, quondam nostri conventus priorissae ante 
reformationem. Obiit 1379.  
'Obiit 1379' later toegevoegd. 

(EC110) p. 109, (EC118) 113, (EC124) 117. Tussen de jaren 1368 en 1372 genoemd 
als priorin van Catharinadal. A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 53. Volgens Van der 
Malen was 'Vrouw Catharina van Kameren' al in 1380 overleden, omdat toen in een 
akte Lutgardis van Goerle genoemd werd als opvolg- ster.
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[NC34] Et Mariae Hoefnagels, tertiariae ordinis nostri, quae dedit nobis organum 1896. Obiit 1898. 

[NC35] Et Lambertae de Haan, conversae et sororis huius ecclesiae. Obiit 1948 

13F (januari)

[NC36] Commemoratio Zeberti Tierloet et Roelandi filii eius, qui legavit nobis 12 gr. pag. ann. 8 
maart 1382  
'8 maart 1382' later bijgevoegd. 

Ob. kan. Op 17 januari (1410) jaargetijde voor Zebertus Tierloot, schout en zijn vrouw 
(8 gr. vet. 1 loop rogge). Ob. kap. Op 17 januari (1475!) memorie van schout Zebertus 
Tierloot (4 gr. vet.). (EC140) p. 130-132. Voor de schepenen van Breda schenkt 
Zebrecht Tierloet in 1382 verschillende cynsen aan het klooster voor het jaargetijde 
van 'joncfrou Aechtken, was syns eersten wyf'. GAB II,17 (Reg. Heilige Geest). Voor 
1415 schonken heer Jan Tierloet en zijn broer Zebrecht een cyns van 30 gr. pay op een 
huis in de Katerstraat aan de H. Geesttafel.

[NC37] Et Margaretae Zalets, conversae et sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1588. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 152-153. In 1538 werd Margariet Salets gekleed en in 
1539 geprofest.

[NC38] Et Corneliae Houtepen, uxoris Cornelii Rosmis, quae legavit nobis 200 florenos cum 
obligatione ad missam cantandam. Obiit anno 1766. 

A. Cath. Man. 101 (Kroniek proost Van Amersfoort). Op 20 maart 1766 zong de proost 
de uitvaartmis van Cornelia Houtepen. Het altaar was geheel in het zwart met 6 
waskaarsen. Voor de proost 3 gulden, de vicaris 2 gulden en een 'pallicon' voor de 
zusters.

[NC39] Et Caeciliae van Jeger, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1821. Jubilariae. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 15 januari 1744 te Namen als Alida Isabella. Professie 
op 1 oktober 1770. A. Cath. BB XVI 52. Dotekontrakt uit 1768. Zij beloofde 700 
gulden hollands te betalen.

14G (januari)

[NC40] Commemoratio Heijlwigis de Haren, qui legavit nobis 1 sol. gr. ann. 

[NC41] Et Catharinae de Hueculom, sororis huius ecclesiae. Obiit anno domini 1557. 
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A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 84. Zij kwam in 1519 in het klooster. Man. 7 (Rek. 
priorin). Op zondag 13 januari 1521 werd ze gekleed. BB III C 96. In een sententie uit 
1539 wordt Catharina genoemd met haar zuster Jacomyn als zusters van Catharinadal. 
Ze waren afkomstig uit Antwerpen.

[NC42] Et Magdalenae de Lamire, sororis huius ecclesiae. Obiit 1602. 

A. Cath. Man. 25 (Rekening priorin 1613-1615) fol. 78v. Het klooster ontving een 
rente van 16 R.g. 13 st. van zuster Magdalena Lamier zaliger.

[NC43] Mathilde van Bavel Petropolis  
In de lingermarge later bijgeschreven 

15A (januari)

[NC44] Commemoratio domini Theodorici Cransken, decani in Rijsbergen, qui legavit nobis 
halstarium siliginis ann. 

[NC45] Et dominae Norbertae van der Loght, priorisse huius ecclesiae. Obiit 1809. Jubilariae. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 18 maart 1721 te Venlo als Cornelia Josepha. Professie 
op 21 september 1744. Vanaf 1777 priorin.

16B (januari)

[NC46] Commemoratio Tielmanni Manen et uxoris eius, qui legaverunt nobis 12 gr. ann. 

[NC47] Et Margaretae Cabo, donatae huius ecclesiae. Obiit anno domini 1575. 

A. Cath. Hs. Van der Malen. Zij werd in 1558 geprofest.

[NC48] Et Mariae Magdalenae van der Ven, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1762. Jubilariae. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt te Tilburg op 6 maart 1684. Professie op 14 juli 1704.

[NC49] Et Mariae Luisterburg, sororis de conventu Neerpelt. Obiit anno 1883.  
Toegevoegd 'van C'dal'. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 1 januari 1823 te Wouw als Adriana Cornelia. Professie 
op 19 juni 1848. Ging in 1858 naar Neerpelt.

[NC50] Et Ceciliae Slits(b) et Gilbertae Kenens(c), sororum de conventu Neerpelt. Obierunt 1903.  
Later toegevoegd bij Slits 'van C'dal'. Later toegevoegd bij Kenens: 'niet van C'dal'. 
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[NC51] Et Wilhelmi Broeders et sororis eius Johannae, benefactorum huius domus. Obierunt in 
Oosterhout 1911. 

17C (januari)

[NC52] Commemoratio Joannis filii Walteri Luijten et uxoris eius, qui legaverunt nobis 12 den. ann. 

Ob. kan. Op 17 januari jaargetijde voor Johannes filius Luten en zijn vrouw 4 sch. 
paym.

[NC53] Et Clarae Dirken, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1829. 

A. Cat. Reg. Rel. + BB XXI (1811) ('Registre aux actes de Presentation des voeux 
religieux de la ville d'Oosterhout'). Geboren op 11 november 1786 in Ginneken. 
Professie in 1811. BB XXIII (rekening 1829). Op 19 januari betaalde het klooster 5 
gulden voor de doodskist van zuster Clara.

[NC54] Et Adrianae van de Kerkhof et familiae eius, benefactorum nostrorum. Obiit anno 1892 

[NC55] Zuster Catharina Sweere Petropolis  
In de linkermarge met potlood 

18D (januari)

[NC56] Commemoratio Annae Lossart, sororis huius ecclesiae. Obiit 1599. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 97. In 1532 werd zij gekleed. Man. 25 (Rekening 
priorin 1613-1615) fol. 78v. Tot dat jaar ontving het klooster een rente uit Antwerpen, 
die op naam gesteld was van de overleden zuster Anna.

[NC57] Et Marthae de Bont, conversae et sororis huius ecclesiae. Obiit 1689. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 410. Professie in 1654 op leeftijd van 23 jaar.

[NC58] Et Godefridae van Bemmel, sororis huius ecclesiae. Jubilariae. Obiit 1787. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 8 oktober 1700 te Dordrecht als Maria Elisabeth. 
Professie in 1722.

19E (januari)

[NC59] Commemoratio domini Joannis de Gageldonc, militis, qui legavit nobis 12 gr. ann. 
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Ob. kan. en Ob. kap. Op 19 januari jaargetijde van heer Johannes de Gageldonck (33 
gr. pag.). Drossaers, Het archief, reg. 408 d.d. 30 sept. 1346. Jan van Gagheldonck 
genoemd onder de knapen en leenmannen van Breda.

[NC60] Et Magdalenae van Hoeckel, sororis huius ecclesiae. Obiit 1944. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 6 augustus 1892 in Breda als Maria Johanna Cornelia. 
Professie in 1930.

20F (januari)

[NC61] Commemoratio domini Lamberti, ordinis nostri religiosi, qui dedit nobis 100 Fl. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 79. Na de dood van proost Van der Strepen werd 
Lambertus Cornelissen van Roosendael zijn opvolger. Hij kwam uit het 
Norbertijnenklooster van Leddeboven (?) in Friesland. Hij stierf in 1508. Man. 6 
(Cynsregister 1520-1536) fol. 36. Rond 1520 genoteerd dat heer Lambrecht 
Cornelissen, 'priester religioes', aan het klooster een bedrag gaf (100 R.g.) voor zijn 
jaargetijde. Dit jaargetijde hoefde pas uitgevoerd te worden na het overlijden van 
Cornelis Peters van den Brande, die tijdens zijn leven een cyns zou ontvangen van 6 
1/2 R.g. Zie ook (EC511) p. 368-369. In 1483 kocht Lambrecht Cornelissen een cyns 
van 10 st. op goederen te Roosendaal.

[NC62] Et Hermannae Josephae van Pelt, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1898. Et bibliothecariae. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 22 september 1842 te 's-Hertogenbosch als Rosalia 
Maria. Professie in 1865. Ging in 1873 tijdelijk naar het nieuwe klooster in Bonlieux 
om daar de statuten aan te leren.

21G (januari)

[NC63] Commemoratio Mariae Bonten, quae legavit nobis 13 gr. Flandrie cum 12 mit. ann. 

(EC286) p. 212. Dorsale aantekening op akte d.d. 1 april 1428. Volgens deze 
aantekening gaf Marie Bonten een cyns van 3 schell. gr. op een goed te Breda buiten de 
Eindpoort aan het klooster voor haar jaargetijde.

[NC64] Et Mariae Annae Stadthouders, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1765. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 14 maart 1693 te Oosterhout. Professie in 1718.

[NC65] Et Victoriae Muskens, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1903. 
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A. Cath. Reg. Rel. Professie in 1860.

22A (januari)

[NC66] Commemoratio Heijlwigis de Wassenaer, dominae de Oosterhout, quae legavit nobis 3 
lopinos siliginis ann. 

Ob. kap. en Ob. kan. Op 15 januari een jaargetijde door de kanunniken en de kapelaans 
voor Heylwig de Wassener (4 lopen rogge). Drossaers, Het archief, reg. 823 en 832 d.
d. 5 april 1394 en 13 januari 1395. Wilhelmus, heer van Oosterhout, ridder en zijn 
vrouw Heylwigis van Wassenaer stellen hun testament op. Regest 875 d.d. 19 mei 
1400. Het kapittel geeft vidimus van testamenten, het echtpaar lijkt dan overleden. Op 
23 februari 1400 leefde Willem in ieder geval nog wel, maar had geen kinderen. 
Heylwig stierf dus in de periode 13 januari 1395 - 19 mei 1400.

[NC67] Et Elisabethae Brouwers, filiae devotae. 1767. 

A. Cath. BB XIIIA 31 en 35. In 1749 gaven Elisabeth en Maria Anna Brouwers aan de 
proost 1000 gulden. Hiervoor moesten de zusters ieder jaar een jaargetijde houden voor 
de twee vrouwen en hun vader en moeder. De zusters kregen ieder jaar een wit brood 
en een glas wijn. Zolang één van de twee vrouwen in leven was kreeg zij de rente op 
het geld. A. Cath. BB XV. Op 26 januari 1767 kocht het klooster een waskaars van 12 
pond voor de begrafenis van Elisabeth Brouwers 'geestelycke doghter'. Man. 101 
(Kroniek proost Van Amersfoort). Op 19 januari 1767 werd Elisabeth (oud 80 jaar) te 
Meerle begraven, naast haar zuster Maria Anna. Vicarius Van Simphoven was daarbij 
aanwezig en betaalde het lijkrecht te Oosterhout. De zusters hadden eerst de proost als 
executeur van hun testament willen hebben. De proost voorzag echter problemen en 
raadde Willem Klis aan als executeur. Tijdens hun leven gaven de zusters al geld, een 
zilveren ring en beugel. Meer geven raadde de proost af, want ze hadden 'arme 
vrinden'. Elisabeth woonde met haar zus Maria vanaf 1750 in het klooster tot aan hun 
dood. Omdat ze geen kloosterzuster waren, mochten ze niet in het slot wonen. Ze 
woonden in een kamertje bij de proosdij. Zie Sponselee (1995) p. 48-49.

[NC68] Commemoratio etiam reverendissimi domini Germani (Julii) Verheyen (natus in Poppel, 5 
aprilis 1911), sacerdotis (23 augusti 1936) et canonici abbatiae Tongerloënsis, quondam vicarii (30 
septembris 1949-13 julii 1951) et postea praepositi huius monasterii (13 julii 1951-22 januarii 1966). 
Multis qualitatibus ornatus fuit : re vera in eo lucebat gratia divina. Semper prae oculis habens bonum 
spirituale monasterii nostri et materiale, in omnibus ipsius quaerebat renovationem. In brevi explevit 
tempora multa : erat nempe inter cetera animator totius domus nostrae restaurationis (1955-1959), 
instigator laboris artificii sororum, architectus novae ecclesi- ae, index vitae contemplativae mentis 
eiusque adaptationis tempori moderno ut signum vivens christifidelibus, curamque demum habebat 
animarum multarum. Caritate et virtute plenus vitam suam conscius dedit. Obiit in Tilburg (in 
nosocomii S. Elisabeth, 22 ianuarii 1966). Ecclesia quam aedificavit (1964-1966) prima vice usa est 
nostra communitas pro exsequiis solemnibus (26 januarii 1966). 
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23B (januari)

[NC69] Commemoratio Henrici Aviers, qui legavit nobis 6 den. ann. 

Op 23 januari jaargetijde van Henricus Aviers en zijn vrouw Eva (3 gr. pag.).

[NC70] Et Joannis Bertels en Catharinae uxoris eius, qui legavit nobis unum halstarium siliginis ann. 
pro anniversario suo. Obligatur conventus ad missam cantandam de requiem pro eodem Joanni 
Bertels. 

(EC532) p. 381-382. In 1492 kocht Jan Bertels een cyns van 1 halster rogge berustende 
op diverse goederen in Ginneken. Dorsaal aangetekend dat het voor zijn jaargetijde 
was. A. Cath. Man. 6 (Cynsregister 1520-1536) fol. 42v. Rond 1520 aangetekend dat 
een cyns op een huis in Ginneken 'te Heesteden' door Jan Bertels aan het klooster 
gegeven was voor zijn jaargetijde.

[NC71] Et Johannis Musters, benefactoris nostri. Obiit anno 1861. 

[NC72] Et Godefridae van Dorst, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1924. Jubilariae. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 17 januari 1849 als Anna Maria. Professie in 1873.

24C (januari)

[NC73] Commemoratio Elisabeth Buersteden, quae legavit nobis 1 st. ann. 

Ob. kap. Op 24 januari (1465) memorie voor Elysabeth de Buersteden junior (2 schell.).

[NC74] Et Christinae Custers, sororis huius ecclesiae, jubilariae. Obiit anno 1755. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 10 december 1678 in Tilburg als Elisabeth. Professie in 
1704. BB X,27. Dotekontrakt uit 1703 van 1100 gulden.

[NC75] Et Cornelii van Aert et Joannae Mariae van Gogh, coniugum ac benefactorum huius 
monasterii. Obierunt anno domini 1815. 

25D (januari)

[NC76] Commemoratio Adelisae de Fine, quae legavit nobis 1 gr. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 25 januari jaargetijde voor Adeliza de Fina (2 gr. pag.).

[NC77] Et domini Cornelii Heijmericks, abbatis Antverpiensis in monasterio sancti Michaelis, qui 
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legavit nobis 1 scijphum argenteum valentem 24 Fl. ren. Obiit 1539. 

Necr. St. Michiels. Deze Cornelis Heijmericks stond niet vermeld in het necrologium 
van St. Michiels. In 1538 was nog een Gregorius Tiberius van der Haghen abt (p. 
XLIV).

[NC78] Et Elisabethae van Eeijnthouts, sororis huius ecclesiae. Obiit anno domini 1600. 

A. Cath. BB IIIH, 240. In 1597 een Lysbet van Eyndhouts genoemd als zuster.

26E (januari)

[NC79] Commemoratio Theodorici Fortis, qui legavit nobis 11 sol. gr. et 8 gr. pag. ann. 1368.  
'1368' later toegevoegd. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 26 januari jaargetijde voor Theodericus Fortis (2 schell. gr. 
pag.). In het register van de kanunniken staat het jaartal 1481. Dit klopt zeker niet, 
gezien het feit dat hij reeds in 1368 schenkingsaktes opstelde. (EC111) p. 110. In dit 
testament gaf Dirk Starken, die eens rentmeester van Willem van Duvenvoorde was, 
twee cynsen op goederen te Breda aan het klooster voor zijn memorie. De ene cyns was 
6 schell. en 8 penn. groten per jaar, de andere 5 schell. gr. op een huis aan de 
Steenbrugstraat

[NC80] Et Mariae Ysebrant, sororis huius ecclesiae. Obiit anno domini 1576. 

A. Cath. Man. 4 nr. 11. In het jaar 5 (wrsch. 1505) ontving het klooster van zuster 
Marie Ysbrants een kostgeld van 12 R.g. per jaar. In hetzelfde jaar gaf ze het klooster 
(als onderdeel van de dote ?) een cyns van 4 R.g. Hs. Van der Malen,p. 84. In 1506 
professie.

[NC81] Et Augustinae van Leysen, sororis huius ecclesiae. Obiit anno domini 1793. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt te Oosterhout op 22 november 1724 als Antonia. Professie 
in 1751.

[NC82] Et Petronellae Gertrudis Dudar, uxoris Antonii van Deursen, benefactricis huius monasterii. 
Obiit in Rijen 1944. 

27F (januari)

[NC83] Commemoratio Thomae Tijerloet, qui legavit nobis 12 gr. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 27 januari jaargetijde door de kanunniken (7 gr. vet) en een 
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memorie door de kapelaans (1/3 Fl. holl.). Allebei met het jaar 1414.

[NC84] Et Elisabethae de Enmicoven, sororis huius ecclesiae.< H1>28G (januari) 

[NC85] Commemoratio Arnoldi Scrubolle et uxoris eius, qui legaverunt nobis duos lopinos siliginis 
ann. 

29A (januari)

[NC86] Commemoratio domicellae Gijsbertae de Haestrecht, quae legavit nobis 1 Fl. ann. 

30B (januari)

[NC87] Commemoratio Beatricis Nelissen, conversae et sororis huius ecclesiae. Obiit 1888. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 7 januari 1816 in Strijp als Anna. Professie in 1853.

31C (januari)

[NC88] Commemoratio domini Theodorici de Eijndoven, presbiteri, qui legavit nobis 3 gr. ann. 

[NC89] Et Hadewigis van Sundert, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1826. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 27 maart 1771 als Elisabeth. Professie in 1803.

[NC90] Et Luciae Angenent, benefactricis huius monasterii, matris sororis Michaelae, Joannae, 
Scholasticae. Obiit in Hilversum 1942. 
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FEBRUARI

1D (februari)

[NC91] Commemoratio Luijtgaerdis de Goerle, sororis huius ecclesiae, a qua advenit monasterio 
parva decima in Goerle perpetuis temporibus possidenda. Obiit 1477. 

A. Cath. Cart. B (fol. 143v) en Man. 3 (Cynsregister 1487-1488). Twee cynsen van elk 
1 zester Rogge op goederen te Princenhage werden door zuster Luytgaert van Goerle 
aan het klooster gegeven. Man. 1 fol. 93v. In 1457-1458 gaf een juffrouw van Goerl 10 
st. aan het klooster voor bier. Erens, De oorkonden, p. 166-168. In 1407 was zij reeds 
non. Zij was de dochter van Walter van Goerle. Een gelijknamige tante van haar was 
voor 1407 priorin. Na de dood van Luijtgaert zouden de tienden geheel aan het klooster 
komen. (EC316) p. 238. Genoemd in 1431 als non van Cataharinadal.

2E (februari)

[NC92] Commemoratio Joannis illustris comitis de Nassouw et domini de Breda et domicellae 
Mariae de Heijnsberch, eius conthoralis cum prolibus, qui dederunt nobis unum dimidium bonarium 
moers iacens in parochia Terheijden. Et preschriptus illustris Joannis, comes, reformationem et 
inclusionem a sede apostolica procuravit anno domini 1463. Anno millesimo quadrigentesimo 
sexagesimo tertio. Obiit postea anno 1475.  
'1463' later toegevoegd. 

Ob. kan. Jaargetijde op 3 februari 1475 (4 oude schilden). A. Cath. Hs. Van der Malen, 
p. 62. Jan van Nassau stierf op 3 februari 1475 te Dillenburg en werd in Breda (de 
Grote kerk) begraven. In de kerk van het klooster was een gebrandschilderd raam 
achter het altaar met hun wapen naast een gekruisigde Christus. Idem, p. 73. Afschrift 
van het memorie uit het 'Capittelboeck'. (EC394) p. 288-289. Op 9 december 1452 
gaven graaf Jan van Nassau en Maria van Loon een bunder moergrond aan priorin en 
convent. Zolang beiden leven een vigilie met mis voor hun ouders de dag na Inventio 
Crucis (3 mei) en een memorie voor Jan en zijn vrouw op 8 augustus. Na hun dood een 
memorie drie dagen na het jaargetijde in de Grote kerk.

[NC93] Et Antonii van den Tillaart eiusque uxoris Petronillae van den Brand et sororis eius 
Scholasticae, religiosae huius ecclesiae, benefactorum. Vlijmen 1914. 

3F (februari)

[NC94] Commemoratio Roef de Zonzele et uxoris eius, qui dederunt nobis 5 sol. ann. 

[NC95] Et Aldegundis Stadthouders, conversae et sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1742. 
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A. Cath Reg. Rel. Gedoopt op 18 januari 1688 te Oosterhout. Professie in 1712.

[NC96] Et Esther van der Straeten, conversae et sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1756. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 15 januari 1688 te Lokeren. Professie in 1711.

[NC97] Et Ludoviciae Akkermans, sororis huius ecclesiae, bibliothecariae. Obiit anno 1952. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 7 oktober 1881 te Teteringen als Maria Catharina. 
Professie in 1907.

4G (februari)

[NC98] Commemoratio Liele de Oosterzeel, quae legavit nobis 6 sol. ann. 

Ob. kan. Jaargetijde op 6 februari (1440) voor domicella Lylia Oesterzeel (12 st.). 
(EC240) p. 188-189. Uit de dorsale aantekening blijkt dat een cyns van 6 schell. gr. 
pag. op een bos gelegen aan de Mark via Liel van Oosterseel aan het klooster kwam. 
Man. 1 (1457/1458) fol. 99v en Man. 4 (rekening eind 15e eeuw). Juffrouw Liel van 
Oesterzeel stichtte tevens op het klooster een tweewekelijkse mis, die gelezen werd 
door een kapelaan. Deze ontving hiervoor een stuiver per mis. De kosteres ontving 4 
stuivers per jaar. Het geld kwam uit een erfcyns van 1 1/2 R.g. die berustte op 
weilanden in de Vucht onder Breda.

[NC99] Et Annae Gielis, sororis huius ecclesiae. Obiit anno domini 1560. 

A. Cath. Hs. Van der Malen p. 153. Professie in 1539. Idem p. 154. Professie hier in 
1540!

[NC100] Et Antoniae van der Aa, suppriorissae huius ecclesiae. Obiit anno domini 1929. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 28 juni 1864 als Adriana Maria. Professie in 1893.

5A (februari)

[NC101] Commemoratio Barbarae Vermeulen, sororis donatae huius ecclesiae. Obiit 1905. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 5 september 1830 te Waspik als Cornelia. Professie in 
1864.

6B (februari)
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[NC102] Commemoratio Joannis Tielmanni, qui legavit nobis 1 gr. ann. 

Ob. kan. Ob. kap. Op 6 februari (voor 1440) jaargetijde voor Johannes Tielmanni (8 gr. 
pag.). GAB II, 17 (Register H. Geest) fol. 31. Voor 1415 gaf Jan Tilmanssoens een 
cyns van 3 lopen rogge op land in Oosterhout aan de H. Geesttafel te Breda. Idem, fol. 
35. Hij stierf voor het jaar 1415. 

[NC103] Et Antoniae van Houtfoort, conversae et sororis huius ecclesiae. Obiit anno 
1538. 

A. Cath. Man. 6 (Cynsregister) fol. 41v. Rond 1520 opgetekend dat een 
cyns van 10 lopen rogge te Ginneken ' comende met suster Anthonia van 
Houtvoert conversinne'.

[NC104] Et Norbertae Verhoeven, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1867. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 3 februari 1820 te Berlicum als 
Catharina. Professie in 1850.

7C (februari)

[NC105] Commemoratio Elisabethae Naes, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1478. 

A. Cath. Man. 3 (Cynsregister 1487-1488). Een cyns van 1 zester rogge 
op goederen te Etten was afkomstig van zuster Lysbeth Naes.

[NC106] Et Caeciliae Brouwers, sororis huius ecclesiae, jubilariae. Obiit anno 1763. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 4 december 1684 te Oosterhout als 
Johanna. Professie in 1704. BB X,20. Dotekontrakt uit 1702 ( 1000 
gulden).

[NC107] Et Theresiae Dingemans, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1859. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 16 september 1824 te Oosterhout als 
Johanna Cornelia. Professie in 1846.

[NC108] Et Josephae Bink, sororis huius ecclesiae. 1890. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 23 april 1835 te Waspik als Jacoba Maria. 
Professie in 1862.

8D (februari)
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[NC109] Commemoratio Wilhelmi Wirix, qui 2 gr. ann. legavit nobis.  
'qui' boven de regel bijgeschreven. 

[NC110] Et Petronellae Hooymans, uxoris Joannes Grevers, benefactricis huius 
monasterii, matris sororis nostrae Anastasiae. Obiit Wassenaar 1913. 

9E (februari)

[NC111] Commemoratio domini Hugemanni et Catharinae Nachtegaels cum sorore 
Maria et parentum eorum, qui legaverunt nobis 6 gr. vet. ann.  
In de oorspronkelijke tekst 'Humanni'. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 19 juni jaargetijde voor Katherina Nachtegaels 
en haar zuster Marie (vertel rogge). Kapelaans tekenen het jaar 1458 op, 
de kanunniken 1451. In Ob. kap. op 20 augustus (1458) jaargetijde voor 
heer Hugemannus Martini (7 1/2 gr. vet.). (EC393) p. 287-288. Op 28 
juli 1452 stichtte Hugemannus Martini, priester van de OLV kerk te 
Breda, 2 jaargetijden op Catharinadal, beiden met een cyns van 6 oude 
gr. begunstigd. De ene was voor zichzelf, de andere voor zijn moeder 
Katherina Nachtegaels, zijn zuster Maria en zijn familie.

10F (februari)

[NC112] Commemoratio Juttae Ster, quondam nostri conventus priorissae ante 
reformationem. Volgens Erens 1444  
'volgens...1444' later bijgeschreven. 

(EC296) p. 229, (EC316) 238, (EC328) 244, (EC335) 250, (EC336) 251, 
(EC356) 265, (EC359) 267. Op 7 jauari 1429 suppriorin, op 20 
november 1431 voor het eerst genoemd als priorin. Op 17 oktober 1443 
voor het laatst genoemd als priorin. Overleden op 10 februari 1444, want 
op 23 maart 1444 was Elisabeth van Oesterzeel priorin.

11G (februari)

[NC113] Commemoratio Gijsberti Bies, qui legavit nobis 6 sol. tur. nigr. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 11 februari jaargetijde voor Ghiselbertus Bye. 
In Ob. kan. met het jaar 1351 en cyns van 9 gr. vet. In Ob. kap. met een 
cyns van 12 schell. turn.

[NC114] Et Adriani van Leysen, eiusque uxoris Catharinae van Leysen, sororis nostrae 
Siardae parentum, qui ecclesiae nostrae unum altare legaverunt. 
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12A (februari)

[NC115] Commemoratio Catharinae de Vos, suppriorissae et sororis huius ecclesiae. 
Obiit 1670. 

A. Cath. Hs. Van der Malen,p. 409. Geboren in 1609, professie in 1638. 
BB V,5a. In 1644 was er sprake van dat zij naar de nieuwe vestiging in 
Antwerpen zou verhuizen.

[NC116] Et dominae Marthae de Vos, sororis praedictae, quae anno millesimo 
sexcentesimo sexagesimo nono donavit monasterio 70 renenses inter vivos sub onere 
ducentarum missarum. Obiit anno domini 1678 20 octobris. 

A. Cath. BB VI,28. Codicil van Martha de Vos d.d. 29 april 1669. 
Martha gaf 700 gulden voor 200 missen ter intentie van haar en haar 
zusters. Tevens bepaalde zij: "dat men haer sal in het dootboeck setten 
benevens haere suster Mariken saliger". Zie ook BB VIII, 163 d.d. 1689 
voor uitvoering van het testament.

[NC117] Et Caeciliae van den Eynde, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1826. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 6 september 1798 te Brussel als Maria 
Theresia. Professie in 1823.

[NC118] Et Constantiae van Aert, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1858. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 14 september 1790 (in Etten ?) als 
Adriana Maria. Professie in 1817.

13B (februari)

[NC119] Commemoratio Baldewijni filii Gijsberti et Ydae uxoris eius, qui legaverunt 
nobis 1 sol. Flandrie ann. 

A. Cath. Man. 6 (Cynsregister 1520-1536). Rond 1520 genoteerd dat het 
klooster een cyns van 30 st. bezat op goederen onder Princenhage, 
waarvan 15 st. naar de H. Geesttafel gingen. 'Desen chyns heeft Bouwen 
Ghysbrechtsoen bewesen ons 15 st. voer 2 capoen ende 2 hoenderen 
ende 5 st. 1 ort die hy plach te betalen ende 5 st. vore syn jaergetyde facit 
15 st.' De cyns in natura was omgezet in een geldcyns.

[NC120] Et Jacobae Bogaerts, conversae et sororis huius ecclesiae et jubilariae. Obiit 
1919. 
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A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 13 juli 1827 te Oerle als Wilhelmina. 
Professie in 1860.

14C (februari)

[NC121] Commemoratio Ermgaerdis Luijnx, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1532. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 97. Volgens hem overleed 'suster 
Ermgaert van Luycx' in 1531.

[NC122] Et Gilbertae Broeders, sororis huius ecclesiae. Obiit 1892. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 24 september 1834 als Ida. Professie in 
1859.

[NC123] Et domini Petrus Jacobi Corstiaensen, uxoris dominae Mariae van Aart, 
parentum sororis nostrae Aldericae, benefactoris huius monasterii. Obiit 
Standdaarbuiten 1927. 

15D (februari)

[NC124] Commemoratio amplissimi ac reverendissimi domini Fernandi de Loyers. 
trigesimi septimi abbatis dignissimi, baccalaurei formati, huius domus amici 
integerrimi, protectoris zelosissimi eleëmosinarii copiosissimi. Hic actantus vir, spatio 
sex horarum sanus, aeger, susceptis ecclesiae sacramentis, sui semper compos, in 
Parcho suo emisit spiritum. 1762. 

Necr. Park. Op 15 februari 1762 overleed deze 37e abt van de abdij Park. 
Geboren op 13 januari 1706. Professie in 1729. Abt in 1756.

[NC125] Et Jacobi Koenraads et fratris eius Adriani, benefactorum huius domus. 
Obierunt in Teteringen 1915. 

16E (februari)

[NC126] Commemoratio Agnetis Heestermans, conversae et sororis huius ecclesiae. 
1707. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren te Essen onder Roosendaal op 9 december 
1662. als Anneken. Professie in 1707.

[NC127] Et Gertrudis Hilgers, benefactricis huius monasterii. Obiit in Roermond 1950. 
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17F (februari)

[NC128] Commemoratio Catharinae de Eijndoven et sororis suae Christinae, quae 
legaverunt nobis 1 gr. ant. ann. 

Ob. kan. Op 17 februari jaargetijde voor een Hildegunde, zuster van 
Nicolaus de Eijndoven. Een cyns van 6 gr. pag. voor de kanunniken en 3 
gr. pag. voor de kapelaans. Echter niet vermeld in Ob. kap.! Ob. kan. Op 
16 februari jaargetijde van Catharina de Eijndoven (2 gr. vet.).

[NC129] Et magistri Goeswini Buijsen, qui legavit nobis tres lopinos ann. 

[NC130] Et dominae Gilbertae Bink, priorissae huius ecclesiae. Obiit 1892. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 21 november 1824 te Waspik als 
Antonia. Professie in 1849. Priorin in 1856.

[NC131] Et dominae Mariae van der Aura, singularis benefactricis monasterii huius, 
que dedit in vita altare sacratissimi cordis Jesu insuper legavit nobis 20.000 francos 
cum onere hebdomadatim dicendi in dicto monasterio per viginti quinque annos duas 
missas pro se eiusque familia, scilicet pro domino Jacobo van der Aura, domina Maria 
Mesortem, domina Carolina Thijs, domina Maria Gommers, reverendo domino 
Florentio van der Aura, vicario huius monasterii et domina Ludovica van der Aura. 
Obiit in Lier Belgium 1911. 

A. Cath. Man. 102 (Fundatieboek) p. 43-44. Op 21 juni 1909 ontving het 
klooster van Mevr. G. van Teborgh-van der Aura 20.000 frank voor de 
missen. De schenking kreeg de goedkeuring van Mgr. Leyten.

[NC132] Et sororis eius Evermodae, religiosae huius monasterii. Obiit 1913. 

Zie 21 juni.

[NC133] Et dominae Elisabeth van Reeth- Gànicôt, matris reverendi domini Henrici 
van Reeth, praepositi huius ecclesiae, benefactricis huius monasterii, quae obiit 
Antverpiae 17 febr. 1937. 

[NC134] Et Annae Romme, benefactricis huius monasterii. Obiit Breda 1938  
Deze twee jaargetijden op tussengevoegde pagina. 

18G (februari)

[NC135] Commemoratio Luciae van de Leur, suppriorissae et magistrae novitiarum 
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huius ecclesiae. Obiit anno domini 1792. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 18 januari 1725 te Breda als Maria 
Cornelia. Professie in 1747.

[NC136] Et Agnes Remestz., converse et sororis huius ecclesiae. Obiit 1857. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt 30 mei 1789 in Waltrop (Dtsl.) als Maria 
Agnes. Professie in 1813. Zie ook BB XXI voor professie.

19A (februari)

[NC137] Commemoratio Franciscae van der Bol-Looijen, quae legavit nobis 1000 Fl. 
sine obligatione. Obiit in Halsteren 1950. 

20B (februari)

[NC138] Commemoratio Joannis Theodorici, qui legavit nobis 2 gr. ann. 

Zie 7 november.

21C (februari)

[NC139] Commemoratio Joannis de Eijndmer, qui legavit nobis 7 Renenses semel. 

A. Cath. BB IIIC,47. Testament d.d. 4 maart 1525 van Jan Janniszoon 
van Eyndtmer en Lysbeth Gerit Jacopssendochter (zijn vrouw), 
ingezetenen van Breda. Verschillende kerkelijke instellingen kregen 
geld: de kerkfabriek van Luik 2 st., de Bredase pastoor 4 st., de koster 1 
st., de kerk van Breda 2 st. en de vier biddende orden van Breda 1 st. elk. 
Lysbeth wilde na haar dood bij de Kartuizers in Geertruidenberg dertig 
missen voor 30 st. eens. Uit het testament blijkt dat ze vier dochters 
hadden en twee zonen. Twee dochters zaten in het klooster : Anneken in 
Catharinadal en Stynken in het Augustinessenklosster Vredenberg bij 
Breda.

[NC140] Et Mariae Baeten eiusque mariti Joannes Bakx, benefactoris huius monasterii. 
Obiit in Rijen 1948. 

22D (februari)

[NC141] Commemoratio Jacobi van der Biestraten. 
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A. Cath. BB III,179. Uittreksel van het testament van wijlen Jacob 
Jacobszn. van der Byestraten uit februari 1565. Hij gaf een cyns van 30 
st. aan het klooster 'voir wyn ende broot tot eender memorie ende 
jaergetyden'. Cyns rustte op grond 'aen't Donckveecken'.

23E (februari)

[NC142] Commemoratio Bartholomaei de Aqua, qui legavit nobis 2 gr. pag. ann. 

Ob. kan. Ob. kap. Op 23 februari jaargetijde voor Bartholomeus de Aqua 
(7 1/2 gr. vet.). IJsseling, Inventaris, p. 102. In 1347 kocht Bartholomeus 
van den Watere te Breda een cyns van 8 gr.

24F (februari)

[NC143] Commemoratio Petri Bonten, qui legavit nobis 12 gr. pag. ann. 

(EC146) p. 134-135. Op 25 februari 1386 kocht Peter den Bonten een 
erfcyns van 12 gr. op een huis aan de Catharinastraat te Breda. Dorsaal 
vermeld dat dit voor 'zielgelt' was. Idem, p. 176. Tot 1411 kwam een 
Peter die Bonte in de oorkonden voor als schepen van Breda. 
Waarschijnlijk had hij een dochter die begijn werd. Zie hiervoor: Cerutti, 
Rechtsbronnen II, p. 228 (ca. 1440): 'Joncfrou Peteren Peters Bonten 
dochter was der baghinen'.

25G (februari)

[NC144] Commemoratio domini Petri Mets et parentum eius, qui legavit nobis 4 gr. 
ann. 

[NC145] Et reverendi admodum ac amplissimi domini Gulielmi van Gennep, canonici 
Parchensis, per triginta sex annos huius monasterii prepositi laudabiliter praefuit. Obiit 
anno 1837, aetatis 77, cum obligatione annua commemoratione ex gratitudine suscepta. 

Necr. Park. Vermeld op 23 februari (1837). Geboren te Balen op 19 
februari 1760. Professie in 1785. Proost in 1801. A. Cath. BB XXIV,226. 
Na zijn overlijden werden er voor de proost 1000 missen gelezen van 
ieder 12 st.

[NC146] Et Jeanne Horsten, benefactricis huius monasterii. Obiit in Bergen op Zoom 
1945.  
Dit jaargetijde geschreven op opgeplakt briefje. Hieronder stond te lezen : 'Et legendi 
vigilias novem lectionum cum mediu commendatione et datur conventui panis albis. 
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26A (februari)

[NC147] Commemoratio Christinae Croeck, conversae et sororis huius ecclesiae. Obiit 
anno 1477. 

[NC148] Et Elisabethae de Ringelbergh, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1489. 

(EC349) p. 260-261 en Cerutti, Rechtsbronnen II, p. 219. Blijkbaar was 
jonkvrouw Lysbet, dochter van Hendrik van Ringelberghe, zich in 1440 
al materieel aan het voorbereiden op een overstap naar het kloosterleven. 
Zij kocht toen een halster rogge erfcyns op een goed te Princenhage. Na 
haar dood zou deze cyns vererven op Catharinadal. A. Cath. Hs. Van der 
Malen, p. 62. In 1453 werd ze genoemd als kloosterzuster bij de 
ontvangsten van de lijfrentes. Man. 3 (Cynsboek 1487-1488). De 
lijfrente bedroeg 5 oude schilden. Erens, De oorkonden, p. 302. In 1459 
gaf Jacoba, dochter van wijlen Wilhelmus Scobbelant van Breda, aan 
Catharinadal, ten behoeven van zuster Elisabeth van Ringelberch, een 
cyns van 1 halster rogge op een goed te Ginneken. Na de dood van 
Elisabeth zou deze cyns aan het klooster komen. Mocht de prijs van de 
rogge te ver dalen, dan mocht het klooster een cyns van 1 Corona heffen 
op een goed bij de Eindpoort. Man. 3 en 6 (Cynsregister 1520-1536). 
Twee cynsen van 1 halster rogge op goederen te Ginneken kwamen via 
Elisabeth aan het klooster.

[NC149] Et Augustinae van Kruijsstraaten, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1837. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 10 november 1769 in 's- Hertogenbosch 
als Maria Gertrude. Professie in 1798.

[NC150] Et Francisci Smits, benefactoris huius monasterii. Obiit Oosterhout 1948. 

27B (februari)

[NC151] Commemoratio Wilhelmi de Bije, armigeri, qui legavit nobis 1 Fl. Ren. ann. 

Cerutti, Rechtsbronnen I, p. LXIV en II,226-29, 374- 375. Van 1436 tot 
1458 leende Willem de Bye Gageldonck van de hertog van Brabant. In 
1458 verkocht hij het leen aan de heer van Breda, die hem weer 
beleende. Ob. kan. en Ob. kap. Op 27 februari (1465) jaargetijde voor 
Wilhelmus Bye en anderen (9 Arn. guldens). De kapelanen noemen 
tevens Jacoba, gravin van Holland en Franco de Oosterbant. Bij memorie 
door kapelaans foutief het jaar 1400! (ZG59) Onder de rubriek 'zielgelt' 
sprake van de cyns van 1 R.g. die door Willem aan het klooster was 
gegeven voor zijn jaargetijde. De cyns werd uitgereikt door het kapittel 
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en er waren nog problemen over de akten. Man. 4 (Rekening eind 15e 
eeuw). In Den Hout had het kapittel andere goederen van Willem Bye 
overgenomen. GAB II 36 n.20 (Coll. Scherft). Afschrift van het 
testament d.d. 26 februari 1465 van Wilhelmus de Bye. Het kapittel 
ontving een cijns van 50 Beyerse guldens (van elk 14 st.) voor zijn 
missen bij zijn graf, grafbezoek en de nagedachtenis van Jacoba van 
Holland. De kapelanen ontvingen een derde deel. Verder cijnsen van 25 
Beyerse guldens voor de armen te Breda, 15 Beyerse guldens voor armen 
in Princenhage en 6 Beyerse guldens voor de vroegmis in Princenhage. 
Mocht er geld overblijven dan was dat bestemd voor het onderhoud van 
4 of meer choralen in de kerk van Breda. De totale cijns van 96 Beyerse 
guldens rustte op een goed te Etten. Tenslotte ging een cijns van 1 R.g. 
naar Catharinadal voor zijn jaargetijde in hun kerk met vigilie met 9 
lessen en commendatie.

[NC152] Et dominae Mariae Nelst, priorissae huius ecclesiae, jubilariae. Obiit 1675. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 373 en 376. Reeds in 1627 genoemd als 
subpriorin. Zij zou van Herenthals afkomstig zijn.

28C (februari)

[NC153] Commemoratio Walburgis Spierinck, priorin, sororis huius ecclesiae, 
jubilariae. 1623.  
'priorin' later boven de regel bijgeschreven 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 185. Professie in 1551. BB III F. 189. In 
1572 genoemd als zuster. BB IV B, 116. Tot 1620 wordt ze in de brieven 
alleen genoemd als procuratrix. Commissaris, St. Catharinadal, p. 99. 
Volgens deze auteur was ze priorin van 1590 tot 1620. A. Cath. Hs. Van 
der Malen, p. 333. In 1620 droeg Walburgis het priorinschap over aan 
Joanna Verstegen. Toen ze overleed in 1623 was ze 88 jaar oud. Haar 
vader was kastelein van Heusden.

[NC154] Et domicellae Josinae Montens, quae legavit nobis 200 Renenses anno 
millesimo sexcentesimo quinquagesimo sexto, uxoris quondam domini Cornelii van 
der Locht. 

[NC155] Et domini Melchioris van Amersfoort, singularis benefactoris monasterii 
nostri etiam in vita et uxoris eius Jacobae Wils, qui pro suo anniversario eidem 
legaverunt 1660 Fl. Cum obligatione officii defunctorum novem lectionum, mediae 
commendationis et missae cum cantu. Eo die debetur religiosis media pinta vini cum 
albo pane et portione extraordinaria. Obiit ille 1752(b).  
'Cum obligatione...1752' tussen twee sterretjes. 
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[NC156] Et Siaerdae van Leysen, sororis huius ecclesiae. Obiit 1931. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 11 juli 1872 in Ulvenhout als Petronilla. 
Professie in 1899.

29 (februari)

[NC157] Commemoratio Rosae van Weert, sororis externae huius ecclesiae, portariae. 
Obiit 1956. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 14 december 1870 in St. Oedenrode als 
Maria. Professie in 1926. Donata.
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MAART

1D (maart)

[NC158] Commemoratio Margaretae Sterken et Hermanni viri eius et parentum eius, quae legavit 
nobis 15 st. ann. 

A. Cath. Charter nr. 354. De uitvoerders van het testament van Margareta, dochter van 
Nicolas Sterken droegen op 15 maart 1473 verschillende cynsen over aan 
Catharinadal : 23 lopen rogge te Rijen, 5 veertel rogge te Bavel (hieruit aan haar man 
Henricus Michaelis tijdens zijn leven 2 zester rogge), 1 zester te Chaam en 15 stuivers 
op goed bij de Eindpoort te Breda. De zester rogge was voor een mis elke twee weken 
en de 15 st. voor het zingen van de vigilien rond het feest Exaltatio crucis (14 
september) en op de dag van haar jaargetijde. De zondag daarop zullen de zusters 
tijdens de maaltijd wijn uitgereikt krijgen. De ontvangen cijnsen worden verantwoord 
in Manuaal 3. Zie ook (EC334) p. 250, (EC415) 299-300, 306. Volgens een dorsale 
aantekening uit de 17e eeuw overleed zij in 1471.

[NC159] Et Antonii Ariaens et Elisabeth uxoris eius cum prolibus eorum, qui legaverunt nobis 1 Fl. 
Ren. ann. 

[NC160] Et magistri Joannis Everzwijn et Catharinae de Hulst, uxoris eius, qui legavit nobis 30 st. 
ann. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 96. In 1526 werd een zuster Anna Everswijn gekleed.

[NC161] Et Catharina Stadthouders, conversae et sororis huius ecclesiae, jubilariae. Obiit 1759. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 22 januari 1685 te Oosterhout. Professie in 1706.

2E (maart)

[NC162] Commemoratio Wilhelmi Wouters, qui legavit nobis 6 sol. gr. pag. ann. 

(EC360) p. 268. In 1444 kocht een Willem Wouterszoon een cyns van 1 zester rogge in 
Ginneken. A. Cath. Man. 1 fol. 91v. Rekening van de uitgaven over het jaar 1456. Bij 
de ontvangst van het testament van Willem Wouterssoen maakte het klooster 2 stuivers 
onkosten. (ZG36) Zijn echtgenote Corstijn gaf in 1459 een cijns van 5 schell. gr. paym. 
aan Catharinadal op een huis aan de Brugstraat.

[NC163] Et Marthae van den Dam, conversae et sororis huius ecclesiae. Obiit 1808. 
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A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 30 maart 1754 te Zevenbergen als Maria. Professie in 
1776.

[NC164] Et reverendi admodum ac amplissimi domini Antonii Paulii, canonici Tongerloensis, per 
undecim annos praepositi huius monasterii. Obiit 1910. Aetatis suae 51. Vir magni meriti nam Deo 
suo aedificavit ecclesiam. Anno 1903. 

A. Cath. Dozen proost (Paulij). Envelop 'personalia'. Geboren te Diest op 8 juni (Reg. 
Rel. 8 juli) 1859 als Charles Casimir. In 1896 naar Catharinadal als vicarius. In 1898 
proost als opvolger van Martens.

3F (maart)

[NC165] Commemoratio domini Petri de Stella, canonici de Breda, qui legavit nobis pottum 
argenteum. 

Ob. kan. Op 4 maart jaargetijde voor heer Petrus de Stella (14 st. 1 ort). Ob. kap. Op 4 
maart memorie voor hem met de toevoeging 'canonicus Bekensis' (2 lopen rogge). F. 
Gooskens, 'De kanunniken', p. 46. In 1414 genoemd als kanunnik bij het stichten van 
een altaar te Oosterhout.

4G (maart)

[NC166] Commemoratio Joannis de Aqua, qui legavit nobis 4 gr. ann. 

(EC109) p. 108. Een 'Johannes dictus van den Watere' genoemd als getuige in het 
testament van Jan de Woude uit 1368.

[NC167] Et Matheae Verspellen et Annae de Wou uxoris eius cum matre sua Catharinae Cermertens, 
cum prolibus et amicis, qui legaverunt nobis 5 Renenses ann. conventui pro oleo in ieiunio. 

[NC168] Et Mariae de Heijst, sororis huius ecclesiae. Obiit anno domini 1661. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 410. Geboren te Dongen op 21 november 1632. 
Professie in 1654.

[NC169] Et dominae Evermodae Brouwers, priorissae, quae obiit in asceterio de Neerpelt anno 1895. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 27 maart 1819 in Gilze als Maria Cornelia. Professie in 
1843. In 1858 als priorin naar Neerpelt.

[NC170] Et Joannis- Cornelii- Marcelli- Corneliae- Mariae van Leysen, benefactorum nostri 
monasterii. Obiit in Den Hout 1929. 
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5A (maart)

[NC171] Commemoratio Egidii Wisselers et Catharinae uxoris eius, qui legaverunt nobis 24 gr. ann. 

Ob. kan. Op 6 maart (1425) jargetijde voor Egidius de Meer (1 loop rogge). Ob. kap. 6 
maart (1424!) jaargetijde voor Egidius Wisselaer, vel Meer (2 schell. gr. pag.). GAB 
II,17 (Register H. Geest) fol. 41v. Rond 1415 woonde 'Ghielys van Mere, die 
Wisselaer was' in een huis aan de markt van Breda. Idem, fol. 59. Na zijn dood zou een 
cyns van 14 gr. naar de H. Geesttafel gaan. (EC365) p. 271. In 1446 woonde zijn 
weduwe Catharina nog steeds aan de markt en een akte van schenking aan Catharinadal 
werd in haar woning opgesteld. Zie voor de problematiek van de geldwisselaars : Els 
Vercouteren,'De geldwisselaars in Brabant (1430-1506): een bijdrage tot de 
economische geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden in : Bijdragen en 
mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 100,1 (1985) 3- 25.

[NC172] Et Theresiae van de Riet, sororis huius ecclesiae. Obiit 1905. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 2 april 1868 te Etten als Jacoba. Professie in 1891.

[NC173] Et reverendi admodum ac amplissimi domini Francisci Engels, canonici Tongerloensis, per 
duodecim annos huius monasterii praepositi, qui laudabili cura redditus bonorum huius domus 
notabiliter ampliavit. Obiit anno 1922, aetatis suae 50. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 4 januari 1872 te Langdorp als Josephus Joannes. 
Professie in 1893. In 1909 vicaris om de ziekelijke proost Paulij bij te staan, in 1910 
proost.

6B (maart)

[NC174] Commemoratio Gerardi Bonte, qui legavit nobis 1 gr. cum dimidio ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 19 maart jaargetijde voor Gerardus dictus Bonten (8 gr. pag.). 
Erens, De oorkonden, p. 89 en 91. In 1359 genoemd als schepen van Breda. GAB II,17 
(Register H. Geest), fol. 40. V¢¢r het jaar 1415 gaf Gheryt die Bonte in zijn testament 
een cyns van 15 oude gr. op een schuur te Breda aan de H. Geesttafel en de 
kerkmeesters.

7C (maart)

[NC175] Commemoratio dominae Anastasiae van Hoijdonck, priorissae huius loci. Obiit anno 
domini 1727. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 12 april 1656 te Breda als Elisabeth. Professie in 1678. 
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Van der Aura, Geschiedkundige bijdragen, p. 98. Priorin in 1709.

8D (maart)

[NC176] Commemoratio Margaretae uxoris Petri dicti Godens, quae legavit nobis 10 st. ann. 

A. Cath. Charter nr. 203. De uitvoerders van het testament van Margareta Goedens 
geven op 20 oktober 1447 een cyns van 1/2 R.g. (=10 st.) aan Catharinadal 'pro suo 
anniversario perpetue'. Hetzelfde bedrag ging naar de begijnen en de pastoor. Zie ook 
IJsseling, Inventaris, p. 126 en 138. (EC267) p. 201 en (EC373) p. 275. In 1424 kocht 
Peter Godevaertszoon ' den Scoemaker' een cyns van 1 1/2 R.g. op een huis aan de 
Gasthuisstraat.

[NC177] Et Hermanni Hoefnagels, uxorisque eius Mariae Dinnissen, benefactorum huius ecclesiae. 

[NC178] Et Huberti Andraee Teunissen, patris sororis nostrae Valentinae. Obiit in Weert anno 
domini 1952. 

9E (maart)

[NC179] Commemoratio Fredericae de Nys, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1794. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 5 maart 1763 te Turnhout. Professie 1785. BB XVIII,9 
Voor haar professie heette ze Maria Anna.

[NC180] Et Angelae Boel, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1823. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 10 augustus 1780 in Hamme (B) als Agatha. Professie 
in 1811. BB XX. Dotekontrakt uit 1809.

H1>10F (maart) 

[NC181] Commemoratio Elisabeth uxoris quondam Jacobi Lepelmaker, postea beginae, quae legavit 
nobis unum lopinum siliginis ann. 

[NC182] Commemoratio reverendi domini Nicolai Oomen, qui anno 1847 nobis 1000 Fl. legavit et 
parentum eius Guilielmi Oomen et Annae Catharinae van Miert et fratrum reverendorum dominorum 
Cornelii et Adriani Nicolai Oomen; Christiani, Jacobi et Antonii Oomen et sororum Maria Pitronillae, 
Annae Mariae, Anastasiae religiosae monasterii huius, et Margarethae Oomen. Pro anniversario 
solemni cum vigilia novem lectionum, media commendationis et missae cum cantu in annos 
quinquaginta.  
'Pro..50' tussen twee sterretjes. 
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A. Cath. Manuaal 102 (Fundatieboek) p. 35. Afschrift van het 'Obituario conventus' 
met aantekening voldaan.

[NC183] Et Mariae de Kort, conversae et sororis huius ecclesiae. Obiit 1903. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 27 juli 1834 als Joanna. Professie in 1864.

11G (maart)

[NC184] Commemoratio Aldegundis van Helfteren, sororis huius ecclesiae 1731. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 12 mei 1665 in Princenhage als dochter van Joannes 
Janssen. Professie in 1693.

[NC185] Et reverendi domini Guillielmi van Zon, pastoris in Begginagio Bredano.  
Geschreven op ingeplakt blaadje papier. 

IJsseling, Inventaris, p. 57 en 89. Hij was rond 1850 pastoor van het hof en stelde in 
1854 zijn testament op.

12A (maart)

[NC186] Commemoratio domini Henrici, investiti de Gilse, qui legavit nobis 5 sol. turn. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 12 maart jaargetijde voor de kanunnik Henricus dictus 
Grusers. Deze werd hoofd van het dekenaat (Hilvaren)Beek en pastoor 'investitus' van 
Gilze (9 gr. veteris). De kapelanen noemen hem alleen heer Henricus, deken (3 gr. 
vet.). Tevens een memorie door de kanunniken op 15 januari. Van Goor, Beschrijving, 
p. 436. In 1303 werd heer Hendrik Grusere lid van het pas opgerichte 
kanunnikencollege te Breda. Zijn broer- ook een Hendrik- werd deken van het kapittel. 
De stichtingsakte van het kapittel uit 1303 noemt als uitvoerder een heer Hendrik 
'ecclesiae de Gilse plebanus'. De stichter van het Bredase kapittel, Jacobus, was ook 
investitus van Gilze. Idem, p. 444. In 1316 was een Rutger 'investitus' van Gilze. De 
abdij van Thorn was patroon van de kerk en stelde de pastoor aan.

[NC187] Et Adrianae Heijm, sororis huius ecclesiae. Obiit anno domini 1618. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 186. Professie in 1555. Man. 25a (Rekening priorin 
1590-1591) fol. 13v. Een lijfrente van 25 R.g. per jaar op naam van zuster Adriaen 
Heijms werd omgezet in een erfrente. Zie ook BB IV,55.

[NC188] Et Siardae Timmers, sororis huius ecclesiae. Obiit 1658. 
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A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 410. Geboren op 17 januari 1632 als Catharina. 
Professie in 1654.

[NC189] Et Elisabeth Barbiers, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1690. 

[NC190] Et Godelivae Smits, quae summum altare marmoreum cum pretiosissima cruce nobis dedit, 
sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1945. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren 3 december 1883 te Oosterhout als Blanca Jul. Maria. 
Professie in 1930.

13B (maart)

[NC191] Commemoratio Roelant Piggen. 

Drossaers, Het archief, regest 3077. In 1543 een Roelof Piggen schepen van Breda.

[NC192] Et Joannis Adriani Jongeneelen uxorisque eius Annae Corneliae Dam et filiorum Jacobi et 
Joannis Baptistae Jongeneelen ac propinquorum, pro quibus legati sunt 1000 Fl. Pro anniversario cum 
vigilia 9 lectionum cum media commendatione et duabus missis sine cantu, hac occasione conventus 
tertiam partem lagenae vini habebit.  
'Pro..habebit' tussen twee sterretjes. 

(OC18) Mis ingeschreven 1e helft 19e eeuw. Vandaar datering ca. 1840.

[NC193] Et filiarum Aloijsiae et Augustinae Jongeneelen, religiosarum huius conventus. 

[NC194] Et Seraphinae van Poppel, sororis huius ecclesiae et magistrae novitiarum. Obiit anno 1866. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 4 april 1795 te Teteringen als Anna. Professie in 1822.

14C (maart)

[NC195] Commemoratio Joannis Godefridus Ydensoen, qui legavit nobis 3 gr. ann. 

[NC196] Et Adrianae van Delft, sororis novitiae huius ecclesiae. Obiit anno 1595. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 322. In 1589 werd Adrianen van Delpht gekleed.

15D (maart)

[NC197] Commemoratio dominorum sacerdotum domini Antonii Ribaert, domini Joannis, domini 
Cornelii uterini una cum parentibus eorundem, pro eis dictus dominus Antonius legavit nobis Fl. ann.  
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Oorspronkelijk in tekst 'Kibaert'. 

Ob. kan en Ob. kap. Op 17 maart jaargetijde voor de kapelaan Anthonius Ribaert (2 Fl. 
Reinaldi). Kapelanen geven het jaar 1491, de kanunniken het jaar 1499. In Ob. kap. 
nog een jaargetijde op 10 mei samen met zijn broers Cornelis en Johannes met het jaar 
1474. GAB 343 bis f. Volgens de rekening van de rentmeester van het kapittel stierf 
heer Anthonys Rybaert op 17 maart 1499. Hij was rector van het St. Joostaltaar in de 
St. Joostkapel te Breda. Ob. kap. Op 9 mei (1460) een memorie voor heer Cornelis 
Ribaert (2 lopen rogge). Idem, op 9 november (1462) met de toevoeging 'capellani'. A. 
Cath. Hs. Van der Malen, p. 90 (Ontvangsten uit testamenten 1444-1471). Toen reeds 
gaf 'here Anthonys Rybaert' een cyns van 10 st. aan Catharinadal voor zijn jaargetijde.

[NC198] Et Aloijsiae Jongeneelen, sororis huius ecclesiae. Obiit martii anno 1866.  
Hieraan later toegevoegd met potlood 'Zie ook 13 maart'. 

A. Cath. BB XXI (1810). Register van inschrijving geloftes voor ambtenaar burgelijke 
stand Oosterhout. Geboren op 13 augustus 1801 te Roosendaal als Anna Catharina. 
Reg. Rel. Professie in 1833.

16E (maart)

[NC199] Commemoratio Dirwigis uxoris Joannis Derici, quae legavit nobis 3 gr. ann. 

[NC200] Et Catharinae de Ligno, quae legavit nobis 2 sol. gr. ann. 

17F (maart)

[NC201] Commemoratio Everardi Laconii, qui legavit nobis 2 gr. ann. 

[NC202] Et Corneliae van Gent, suppriorissae et sororis huius ecclesiae et parentum eius. Obiit illa 
anno 1604. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 169. Professie in 1546. Zij woonde vanaf 1540 op het 
klooster. Idem, p. 321. In 1586 subpriorin.

18G (maart)

[NC203] Commemoratio domicellae Sophiae de Hokelem, quae legavit nobis 1 Fl. Ren. ann. 

19A (maart)

[NC204] Commemoratio Aleijdis Blarincs, quae legavit nobis 1 gr. ann. 
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Ob. kan. en Ob. kap. Op 19 maart jaargetijde voor Aleyde Blarincx (3 gr. pag.). GAB 
II, 17 (Register H. Geesttafel). Rond 1415 verpachten Mergriet Blarincs en haar zuster 
Aliten een hoeve te Molenschot. Op de hoeve rust een cyns van een zester rogge aan de 
H. Geesttafel, eertijds geschonken door Jan Blarinc.

[NC205] Et Margaretae Everghers, beginnae, quae legavit nobis 1 gr. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 20 maart jaargetijde voor Margareta Evergeers, begijn ( 6 gr. 
pag.). GAB II, 17 (Register H. Geesttafel). Rond 1415 opgetekend dat een cyns van 2 
lopen rogge op land te Etten afkomstig was van Mergrieten en Jueten Evergheers. 
Cerutti, Rechtsbronnen I, p. 58. In 1291 een Henricus dictus Evergher, schepen van 
Breda. IJsseling, Inventaris, regest 32. In 1355 schonk de begijn Margriet Evergheers 
een cyns van 18 gr. aan de kapel van het begijnhof. Idem, regest 87. Ze schonk ook 
(voor 1410) een cyns van 8 lopen rogge aan de infirmerie van het hof.

[NC206] Et Adrianae Domen, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1774. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 12 februari 1735 te Dongen. Professie in 1764.

20B (maart)

[NC207] Commemoratio Elisabeth de Oosterzeel, quondam nostri conventus priorissae ante 
reformationem. 

(EC356) p. 265. Op 17 oktober 1443 nog gewoon zuster. Idem, (EC359) p. 267. Op 23 
maart 1444 priorin genoemd. (EC383) p. 282-283. Op 11 oktober 1449 laatste 
vermelding als priorin. (EC391) p. 286. Op 13 maart 1452 Mechtelt van Ryswyck 
priorin. Elisabeth stierf dus op 20 maart 1450 of 1451. A. Cath. Man. 1 fol. 100 en 
100v. In het rekeningjaar 1457/1458 onkosten verantwoord voor diverse bedevaarten 
van 'joffrouwe Oesterzeel' o.a. naar Amersfoort.

[NC208] Et Avezoetae de Neste, quondam priorissae ante reformationem. 

Van der Aura, Geschiedkundige bijdragen, p. 94. Deze auteur plaatst de priorin De 
Neste, die buiten de vermelding in het necrologium onbekend is, op basis van de 
dagvolgorde direkt na Elisabeth de Oesterzeel. Dit lijkt onwaarschijnlijk gezien de 
korte termijn - 2 jaar - tussen de dood van Elisabeth en de eerste vermelding van haar 
opvolgster Mechtelt van Ryswyck. In de bronnen (zie 27 april) kwam de familie De 
Neste vooral voor in Breda in de tweede helft van de veertiende eeuw. Avesoeta van 
Neste was waarschijnlijk priorin tussen Luytgaert van Goerle en Elisabeth van de Leck, 
want op 25 september 1395 werd een domicella Zoeta genoemd als priorin van 
Catharinadal (Erens, De oorkonden, p. 147). Dit zou betekenen dat de volgorde in het 
necrologium niet klopt en dat priorin Van Goerle al voor 1395 gestorven was. Verder 
geeft Van der Aura foutief bij Luytgaert van Goerle als jaar van overlijden 1406; dit 
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moet in ieder geval voor 1395 zijn.

[NC209] Et Gertrudae Teunissen, benefactricis huius monasterii, matris sororis nostrae Valentinae. 
Obiit in Weert 1945. 

21C (maart)

[NC210] Commemoratio magistri Henrici Beijs, qui legavit nobis argenteam tabulam de quo argento 
facta est pax cum broka etiam argentea. 

Ob kap. Op 21 maart (1530) wel een memorie voor de priester Johannes (!?) Beys (3 
st.)

[NC211] Et Margaretae Adriani, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1554. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 78. In 1499 gekleed. Man. 6 (cynsregister 1520) fol. 
52v. Het klooster ontving voor haar een lijfrente van 24 R.g. die haar vader gekocht 
had. Erens, De oorkonden, p. 334-335. Een cyns van 15 st. op een huis buiten het 
Gasthuis te Breda was afkomstig van zuster Margriet Adriaens. A. Cath. Hs. Van der 
Malen, p. 187. Zij overleed op de woensdag voor Pasen 's-morgens om 5 uur. 's-
Middags werd haar lichaam in het koor opgebaard en de gewone liederen gezongen 
(Miserere, Libera me). Op donderdag begraven en de maandag na beloken Pasen 
vigilie gezongen. Volgens Grotefend klopt de woensdag door Van der Malen gegeven.

[NC212] Et Monicae van Gorp, sororis huius ecclesiae. Obiit 1820. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 19 december 1732 te Tilburg als Gijsberdina Maria. 
Professie in 1756.

[NC213] Et Adrianae Knapen, que legavit nobis 150 Fl. pro duabis missis legendis cum psalmis 
Miserere et De profundis. Obiit 21 martii 1828. 

[NC214] Et domini Henrici Martini Smits, benefactoris huius monasterii, patris sororis nostrae 
Godelivae. Obiit Oosterhout 1890. 

22D (maart)

[NC215] Commemoratio Wijtmanni van de Beeck et uxuris eius, qui legaverunt nobis 10 gr. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 26 maart (1441) jaargetijde voor Wijtmannus van der Beeck 
junior. De kapelanen 2 lopen rogge, de kanunniken 1 vertel. Erens, De oorkonden, p. 
177 en 185. In 1413 en 1416 een Wijtman van der Beke genoemd als kerkmeester te 
Breda. In Ob. kap. op 26 maart voor hem een memorie met het wrsch. foutieve jaar 
1411.
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[NC216] Et Theodorici Laets et Agathae uxoris eius, qui legaverunt nobis 2 gr. ann. 

[NC217] Et Josephi Christiani van Overdijk, patris sororis nostrae Margarethae. Obiit in Gilze- Rijen 
1952. 

23E (maart)

[NC218] Commemoratio Heijlwigis Leonardi, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1490. 

(EC372) p. 274-275. In 1447 schonk een Mathias Leonards, inwoner van Etten, aan 
Catharinadal 3 gouden nobelen.

[NC219] Et Magdalenae van der Strepen, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1534. Professie: 1517.  
'professie 1517' latere toevoeging. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 85. Professie in 1517. Man. 7 (Rekening priorin 1521-
1522) fol. 12. Het klooster ontving voor haar een lijfrente van 14 R.g.

[NC220] Et Jacobi de Goijwijck et Avezoete uxoris eius cum prolibus eorum, qui legaverunt nobis 4 
sol. et 10. den. Flandrie ann. 

A. Cath. Man. 7 (Rekening priorin 1521-1522) fol. 10v. Het klooster ontving een cyns 
van 25 st. op goederen in Gilze. Deze cyns was gegeven door Zoete van Houtvoert 
voor haar eigen jaargetijde en dat van haar man Jacob van Goijwijck en haar kinderen. 
Idem fol. 95v (1527-1528) Cijns van 25 st. verantwoord onder post 'sielgelt'. A. Cath. 
man. 25a (Rekening priorin 1590- 1591) fol. 1v. Cijns van 25 st. onder post 'sielgelt' 
voor Zoet van Houtvoert.

[NC221] Et Mariae Wijnen, quae dedit nobis semel 25 Renenses; vini. 

[NC222] Et Adriani Biemans eiusdemque uxoris Johannae Romme, parentum sororis nostrae 
Agathae, benefactorum huius domus. Obierunt in Beek 1920. 

24F (maart)

[NC223] Commemoratio Avezoete de Welde, quae legavit nobis 1 gr. ann.  
Oorspronkelijk 'qui'. 

25G (maart)

[NC224] Commemoratio domini Henrici Snellen, sacerdotis, qui legavit nobis 7 gr. ann. 
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Ob. kan. en Ob. kap. Op 25 maart jaargetijde voor de priester Henricus Snellardi (20 
schell. turn.). (EC74) p. 84-85. Een huis op de hoek van de Molenstraat te Breda was 
vroeger (voor 1357) van heer Heinric Snellaerts.

[NC225] Et Georgii Brant et Catharinae uxoris eius cum prolibus et amicis: domini et magistri 
Michaelis Brant, canonici Bergensis supra Zooniam. 

[NC226] Et magistri Georgii Rogiers, qui legavit nobis 20 st. ann. Et Dominica Palmarum est 
conventus huius loci hiis in prandio quator amphoras vini. 

[NC227] Et dominae Clarae Brouwers, priorissae huius ecclesiae. Obiit 1777. Jubilariae. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 16 januari 1696 te Oosterhout als Petronilla. Professie 
in 1719. Man. 101. Op 17 februari 1763 gekozen tot priorin. BB XVII. In 1774 verzette 
de priorin zich tegen het drinken van thee door de zusters. Vanaf september 1774 
mochten de zusters op zon- en heiligendagen na de communie een kwartier thee 
drinken.

[NC228] Et Agnetis van Loon, sororis huius ecclesiae et magistrae novitiarum. Obiit 1803. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 27 oktober 1746 te Oosterhout als Wilhelmina. 
Professie in 1772.

[NC229] Et Gijsbertae Dongenaers, sororis huius ecclesiae. Obiit 1810. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 19 maart 1759 te Brussel als Maria Adriana. Professie 
in 1788.

26A (maart)

[NC230] Commemoratio Heijlwigis de Vuchtscote, quae legavit nobis 8 gr. ann. 

Ob. kan. Op 28 maart (1466) een jaargetijde voor een Margaretha de Vuchtschoet. 
GAB AB 121 (Jaargetijdenregister Begijnhof). Ook daar op 28 maart een Margaretha. 
IJsseling, Inventaris, regest 57. In 1380 was een Heijlwich van den Vuchtscoet 
meesteres van het begijnhof. Zie ook 20 augustus in het necrologium van Catharinadal. 
Ook daar een Margaretha de Vuchtschoet. Misschien hier een verwisseling in 
voornamen.

[NC231] Et Gertrudae Donkers, sororis huius ecclesiae. Obiit 1931. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 30 december 1894 te Oosterhout als Cornelia. Professie 
in 1922.
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27B (maart)

[NC232] Commemoratio Yde de Lijmbeke, qui legavit nobis unum halstarium siliginis ann. 

A. BB, Ged. Archieven, nr. 547 (Jaargetijden Dongen). In 1439 overleed een 
Hildegonde, echtgenoot van Philippus de Lijmbeek (1 vertel rogge).

[NC233] Et reverendi admodum ac amplissimi domini Rolandi de la Haije, sacrae theologiae 
licentiati, ex canonico Parchensi, praepositi huius monasterii meritissimi. Obiit anno 1727. Anno 
aetatis 64, professionis 42, sacerdotii 40, praepositurae 26. 

Necr. Park. Op 27 maart. A. Cath. BB XI,64. Zijn curriculum vitae d.d. 1727. Geboren 
te Brugge op 8 januari 1663. Professie te Park in 1685.

[NC234] Et reverendi admodum ac amplisimi domini Gummari van Amersfoort, ex-canonico 
Parchensi, huius monasterii per quindecim annos vicarii, verbi divini praeconis indefessi et per decem 
annos praepositi: laudabiliter praefuit. Obiit anno 1770, aetatis 60. 

A. Cath. Man. 101 (Kroniek Van Amersfoort). Geboren op 23 april 1710. Professie te 
Park in 1734. Vicaris in 1745, proost in 1760. Necr. Park. Op 27 maart.

28C (maart)

[NC235] Commemoratio Thomae Anthonii, qui legavit nobis 2 gr. ann. 

Ob. kan. Op 5 september een jaargetijde voor Thomas filius Thomas Anthonii (15 gr. 
pag.). Misschien een zoon van hem.

[NC236] Et Elisabeth van Brecht, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1613. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 185. In 1551 professie. Man. 25 (Rekening priorin 
1613-1615) fol. 78v. Het klooster ontving een rente van 16 R.g. op naam van de reeds 
overleden zuster Elysabeth van Brecht. Idem, fol. 81. Zij overleed op 28 maart (1613) 
en haar doodskist kostte 2 R.g. en 10 st. Aan 5 1/2 pond was werd 4 R.g. en 5 st. 
uitgegeven. Na haar dood werden 30 missen gelezen, wat 22 R.g. en 16 st. kostte. 
Verder bij haar begrafenis 12 potten wijn, 3 taarten, 2 haantjes, een suikerbrood, 2 
pond rijst en brood.

[NC237] Et Augustinae van Amersfoort, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1731. 

A. Cath. Reg. Rel. gedoopt op 2 mei 1686 te Breda als Adriana Ida. Professie in 1710.

29D (maart)
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[NC238] Commemoratio Michaelis Ettemans, qui legavit nobis 2 sol. gr. ann. 

Ob. kan. Op 21 juni (1434) jaargetijde voor Mychael Ettemans (7 1/2 gr. vet.). Zijn 
vrouw Katherina overleed op 9 december 1424.

[NC239] Et domicellae Everardae Laurentii uxoris Henrici de Hasselt, quae legavit nobis donum 
praetiosum. 

Ob. kan. Op 17 april (1504) jaargetijde voor Henricus de Hasselt (12 st.)

[NC240] Et Augustinae Jongeneelen, sororis huius ecclesiae.Obiit anno 1873. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 8 februari 1806 te Roosendaal als Maria Theresia. 
Professie in 1839. Zie ook: BB XXI (1810).

30E (maart)

[NC241] Commemoratio domini Wilhelmi, domini de Oosterhout, militis, qui legavit nobis tres 
lopinos siliginis ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 30 maart jaargetijde voor Wilhelmus, heer van Oosterhout, 
ridder. Voor de kapelanen 2 lopen rogge, de kanunniken 4 lopen rogge. Drossaers, Het 
archief, regest 823. Testament d.d. 5 april 1394 van deze bastaardzoon van Willem van 
Duvenvoorde en zijn vrouw Heylwig van Wassenaer. Stichtte o.a. altaar in de kerk van 
Oosterhout en ze gaven inkomsten aan het Gasthuis in Den Hout bij Oosterhout. A. 
Cath. BB VE (Stukken betreffende Gasthuis Den Hout). In oktober 1400 bevestigde de 
bestuurder van het Gasthuis de schenking van Willem van Oosterhout. Willem is dan 
waarschijnlijk al overleden.

[NC242] Et Wendelinae de Wissel, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1518. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 91. In rubriek van ontvangsten van goederen via 
kloosterzusters, 1441-1471, vermeld dat 3 R.g. via de dochter van Evaert van Wissel 
kwamen. Mogelijk was deze dochter Wendelina.

[NC243] Et Dorotheae Talboom, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1690. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 428. Geboren in 1649 als Johanna. Professie in 1670.

[NC244] Et Beatricis Hijmens, conversae et sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1749. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 28 februari 1671 te Drunen als Elisabeth Jacoba. 
Professie in 1701. BB IX,118. Dotekontrakt uit 1699. Bij intrede 50 gulden betaald 
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'daer en was niet meer te crijghen'

[NC245] Et Adrianae Colen, suppriorissae et sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1749. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 5 april 1673 te Hilvarenbeek. Professie in 1702.

[NC246] Et reverendi admodum ac amplissimi domini Aegidii Reijnders, sacrae theologiae 
bachalorii formati, canonici Parchensis, praepositi huius monasterii. laudabiliter praefuit. Annis: obiit 
anno 1801, aetatis suae 59. 

A. Cath. BB XVIII. In 1780 werd bij zijn installatie als proost een banket gegeven dat 
bijna 58 gulden kostte. BB XX. Rekening uit 1801 van de apotheker J. van Zaanen 
voor ' den eerw. heer Reijnders, gewesenen proost' o.a. 6 lavementen, 2 aderlatingen, 
'Spanschen vligen', pleisters en verband.

31F (maart)

[NC247] Commemoratio domini Wilhelmi, investiti de Baerle, qui legavit nobis 3 gr. ant. ann. 

Ob. kan. Op 31 maart jaargetijde voor Wilhelmus de Ykele, kanunnik en 'investitus de 
Baerle' (10 gr. vet.).

[NC248] Et Robberti Tierloet, qui legavit nobis 12 gr. ant. ann. 

Ob. kan. Op 31 maart jaargetijde voor Robertus Johannis (12 gr. pag.). In ieder geval 
voor het jaar 1538. Ob.kap. Op 31 maart jaargetijde voor Robertus Johannis, alias 
Tierloot (6 gr. pag.).

[NC249] Et Gertrudis van Blerck, conversae et sororis huius ecclesiae. Obiit 1783. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 14 maart 1712 te Oudenbosch als Catharina. Professie 
in 1744.
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APRIL

1G (april)

[NC250] Commemoratio nobilis principis domini Servatii de Liedekerck et dominae conthoralis eius 
et filii Victoris, fundatoris huius ecclesiae, pro quibus conventus obligatur legere unum Miserere. 

(EC4) p. 22-24. In 1271 werd Catharinadal, toen nog bij Roosendaal gelegen, 
opgenomen in de orde van Premonstreit. De incorperatieakte noemt een 'Servatius 
dictus de Breda' als stichter. Tot zijn dood zal hij de goederen van het klooster beheren 
en daarna zal deze taak overgenomen worden door een proost. Hij overleed blijkbaar 
voor 8 september 1279, want in dat jaar had het klooster reeds een proost. Zie het 
artikel van J.H.M. Broeders, 'Over Servatius, de stichter van Catharinadal' in : Jaarboek 
' De Oranjeboom' 24 (1971) p. 13-28. Zie A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 24.

[NC251] Et dominae Rosae Bierwagen, priorissae, quae obiit in asceterio de Neerpelt 1917. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt als Wilhelmina. Professie in 1857. In 1858 naar Neerpelt. 
In 1895 priorin aldaar.

2A (april)

[NC252] Commemoratio domicellae Elisabeth de Brueken, quae legavit nobis 6 gr. pag. ann. 

[NC253] Et Arnoldi Aggaert, qui legavit nobis tres gr. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 2 april jaargetijde voor Arnoldus Aggaert (8 gr. pag.). Voor 
het jaar 1401. Tevens memorie door de kapelaans op 2 april.

[NC254] Et Julianae Pullens, conversae et sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1723. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren in Onsenort (?) op 15 augustus 1657 als Maria. Professie in 
1678.

[NC255] Et Marthae van Loon, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1941. Jubilariae. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 6 november 1857 te Oosteind bij Oosterhout als Joanna. 
Professie in 1885.

3B (april)
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[NC256] Commemoratio dominae Elisabethae de Lecka, quondam nostri conventus priorissae ante 
reformationem. Obiit 1432. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 57. Professie in 1416. Vreemd genoeg stierf ze volgens 
Van der Malen op 15 mei 1437. (EC294) p. 216-228. In testament van Philippus de 
Lecka d.d. 29 december 1428 genoemd als priorin en als familie (zuster). Zij was de 
dochter van de heer van Breda Jan van Polanen. (EC296) p. 229. Op 7 januari 1429 
genoemd als priorin. (EC316) p. 238. In november van het jaar 1431 wordt Juette van 
der Sterre genoemd als priorin. Ob. kap. Op 3 april (1430) een memorie voor de 
'priorissen de Breda' (1 schell. gr. pag.).

[NC257] Et Ermgaerdis Moijaert, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1502. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 74. In 1483 professie. Man. 3 (Cynsregister 1487-
1488). Een cyns van 1 zester rogge te Zwaluwe en een cyns van 1 halster rogge te 
Terheijden waren afkomstig van Ermgaert Jan Moyaertsdochter.

[NC258] Et Sophiae Christus, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1513. 

(EC370) p. 273. In 1447 schonk Gerardus, bastaardzoon van Henricus Christus aan 
Catharinadal een cyns van 1 zester rogge op goederen in Ginneken. A. Cath. Man. 3 
(Cynsregister 1487-1488). Dit zester rogge diende voor het levensonderhoud van 
Sophia in het klooster. Man. 2 (Register van cynzen 1470-1471) fol. 6. Met de komst 
van 'suster Fyen Cristus' kwam een cyns van 6 Bourgondische schilden (elk 15 st.) op 
goederen 'in Borchst' aan het klooster. Haar vader Gheryt Christus was hierbij 
betrokken.

[NC259] Et Barbarae Kemp, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1518. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 74. Professie in 1483. Man. 3 (Cynsregister 1487-
1488). Het klooster ontving voor haar een lijfrente van 40 gulden op de stad 
Antwerpen. Man. 4 nr. 11 (Ontvangsten anno 5). In 1505 ontving het klooster na het 
overlijden van de moeder van zuster Barbara 150 R.g. kontant. BB IIIC, 16-18. 
Testament (uittreksel) van Jan Kemp en Mechtelt zijn vrouw (ca. 1505). Barbara kreeg 
40 R.g. aan lijfrentes en 10 R.g. erfcyns. Daarmee moest ze wel afzien van haar 
aanspraken op de overige goederen.

[NC260] Et Franciscae Oomen, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1924. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 25 juli 1897 als Maria Francisca. Professie in 1921.

[NC261] Et Quirini Horsten, patris nostrae sororis Mariae, benefactoris huius monasterii. Obiit in 
Bergen op Zoom 1940. 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/NC04.HTM (2 of 13) [16/11/2008 13:08:51]



NECROLOGIUM CATHARINADAL APRIL 

4C (april)

[NC262] Commemoratio Walteri de Goerle, sacerdotis, qui legavit nobis quator sol. ann. 

(EC169) p. 153-154. Wouter van Goerle, priester, kocht een cyns van 2 pond en 16 
penn. gr. op goederen te Gilze. (EC173) p. 155-156. In 1401 gaf hij de cyns aan zijn 
natuurlijke dochter bij de non Jueten By(n)stroe, Catharina. (EC231) p. 185. In 1416 
verkocht Catharina de cyns aan Catharinadal. (EC194) p. 166-168. In 1407 deed hij, nu 
kanunnik van St. Pieter te Hilvarenbeek, samen met zijn familie afstand van de rechten 
op de tienden te Goirle ten faveure van Catharinadal.

[NC263] Et Mariae van den Poel, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1534. 

A. Cath. Hs. Van der Malen. In 1485 gekleed.

[NC264] Et domicellae Catharinae de Haestricht, quae dedit nobis semel decem Renenses. 

5D (april)

[NC265] Commemoratio Godefridae Vennekens, suppriorissae, quae obiit in asceterio de Neerpelt 
1906.  
Hieraan later met potlood toegevoegd 'aldaar ingetreden, niet van C'dal'. 

6E (april)

[NC266] Commemoratio dominae Joannae de Haes, priorisse huius ecclesiae. Obiit 1818. Jubilariae. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 12 april 1737 te Breda. Professie in 1760. Priorin in 
1809. BB XIII B 121. Dotekontrakt uit 1758. BB XX. Feestgedicht uit 1808 n.a.v. haar 
gouden jubileum.

7F (april)

[NC267] Commemoratio Fredericae Coppens, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1866. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 28 juli 1808 te 's- Hertogenbosch als Maria Petronella. 
Professie in 1840.

8G (april)

[NC268] Commemoratio Gijsberti Baviers, qui legavit nobis sex sol. gr. pag. ann. 
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Ob. kan. Op 6 juni (1456) een jaargetijde voor Ghysbertus Baviers (8 gr. vet.). Ob. kap. 
Op 5 juni (1456) een memorie voor G. Baviers (8 gr. vet). A. Cath. Charter nr. 299. Op 
11 april 1457 droeg de uitvoerder van het testament van Ghysbertus Banier aan 
Catharinadal een cyns over van 6 schell. gr., gevestigd op een huis aan de 
Catharinastraat te Breda: 'pro suo anniversario singulis annis in dicto monasterio more 
consueto faciendo'. Daarnaast nog 2 schellingen gr. aan de kapel van St. Jan, idem aan 
de kapel van St. Joost, idem aan de kapel van Markendaal. (EC285) p. 212. In 1427 
kocht hij de cyns van 12 schell. gr. (ZG51)

[NC269] Et Cornelii Zegeberti Keijen, qui legavit nobis unum Fl. Ren. ann. 

A. Cath. Man. 7 (Rekening priorin 1525-1526) fol. 80v. Het klooster kocht voor 16 R.
g. een cyns van 1 R.g. Het geld hiervoor had Cornelis 't Zebrecht Keijen verschaft om 
zijn jaargetijde te doen. A. Cath. Charter nr. 442. In 1525 kocht de rentmeester van het 
klooster een erfcyns van 20 st. op goederen in Princenhage voor 'Cornelis Keijen 
Pickaert syn jaergetyde' (dorsaal). Zie ook Man. 6 (Cynsregister 1520-1536). Rubriek 
'Cyns onder Hage'.

[NC270] Et Gerlacae Lambrechts, conversae huius ecclesiae, quae obiit in asceterio de Neerpelt 
1879. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 24 maart 1808 in Princenhage als Joanna. Professie in 
1841. In 1858 naar Neerpelt.

[NC271] Et Christinae Vermeulen, conversae sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1925. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 28 februari 1867 te Waspik als Maria. Profesie in 1893.

9A (april)

[NC272] Commemoratio Joannis, illustris comitis de Nassouw et domini de Breda et domicellae 
Mariae de Hijnsberch eius conthoralis, qui dederunt nobis unum dimidium bonarium moers iacens in 
parochia Terheijden, quae obiit anno 1502. 

Geschiedenis van Breda I, p. 184. Maria van Loon en Heinsberg was de echtenote van 
Jan IV van Nassau. Zij overleed in 1502. Van Goor, Beschrijving, p. 30. Hij geeft 
foutief als jaar van overlijden 1500. (EC394) p. 288-289. Jan van Nassau gaf in 1452 
een bunder moergrond te Terheijden aan Catharinadal o.a. voor zijn jaargetijde en dat 
van zijn vrouw. A. Cath. Man. 1 fol. 4. In 1446 bezocht 'jouffrou van Assau' het 
convent en werd er wijn geschonken.

10B (april)

[NC273] Commemoratio Mechtildis de Rijswijk, quondam nostri conventus priorissae ante 
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reformationem. 

(EC391) p. 286. Op 13 maart 1452 een Mechteld genoemd als priorin. Dit moet 
Mechteld van Rijswijck zijn, die in 1450 of 1451 Elisabeth de Oosterzeel opvolgde. 
(EC403) p. 294-295. In 1455 genoemd als priorin. Van der Aura, Geschiedkundige 
bijdragen, p. 94. Legde in 1457 rekening af voor de graaf van Nassau en de abt van 
Berne. Zij stierf op 10 april 1458 of 1459.

[NC274] Et Ursulae Dudar, sororis huius ecclesiae, jubilariae. Obiit 1958. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 4 juli 1873 in Tilburg als Maria Jos. Professie in 1907.

11C (april)

[NC275] Commemoratio Joannis de Ghiesen, qui dedit nobis duos sol. gr. pag. ann. 

Ob. kan. Op 12 april (1428) een memorie voor Johannes Goessens (9 schell. turn. vl. en 
9 leliaert). Zou dezelfde persoon kunnen zijn. (EC256) p. 196. In 1422 bezat een 
'jonkvrouwen van Giesen' een huis te Breda aan de Kerkstraat. (EC288) p. 213. In 1428 
was een jonkvrouw Oda, de vrouw van Jan van Ghyessen.

[NC276] Et Catharinae van de Laak, conversae et sororis huius ecclesiae et jubilariae. Obiit 1904. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 9 april 1830 als Gerdina. Professie in 1851.

12D (april)

[NC277] Commemoratio Joannis de Leeuwe, qui legavit nobis octo sol. gr. ann. 

Erens, De oorkonden, p. 173 en 176. In 1409 kocht Jan Leeu Aertszoon een cyns van 3 
schell. gr. op goederen te Breda. In 1411 nog eens een cyns van 6 schell. gr. op 
goederen te Breda. In de cartularia aangetekend dat Jan die Leeu deze cynzen aan 
Catharinadal gaf. Bij elkaar 9 schell. gr., in het necrologium 8 schell. gr. vermeld.

[NC278] Et Annae van Dongen, conversae et sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1756. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 21 oktober 1716 te Oosterhout als Maria. Professie in 
1718.

[NC279] Et Brigidae Diepstraeten, sororis huius ecclesiae. 1816. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 13 november te Bavel als Cornelia. Professie in 1776.
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[NC280] Et domini Henrici Hoppenbrouwers, benefactoris huius monasterii. Obiit Bredae die 
duodecima aprilis anno 1820. 

[NC281] Et dominae Annae Adrianae Plancken, uxoris eius, quae obiit Bredae anno 1845. 

[NC282] Et filii eorum Petri Leonardi Hoppenbrouwers, benefactoris huius monasterii, qui Bredae 
anno 1855. Obiit 

A. Cath. Reg. Rel. (laatste folioblad). Op 8 april 1816 legde Petrus Hoppenbrouwers 
met zijn zuster Maria de eerste steen van de nieuwe kloosterkerk.

13E (april)

[NC283] Commemoratio Jacobi de Oosterhout et suae uxoris Petrae, qui legaverunt nobis septem 
vertellos siliginis ann. 

Drossaers, Het archief, regest 1003. In 1413 was Jacob, de bastaardzoon van de heer 
van Oosterhout (Willem?) nog minderjarig en daarom werd Willem van Dongen 
beleend met met Zwaluwe. Erens, De oorkonden, p. 267. In 1444 gaf Jacobus aan 
Wilhelmina, dochter van Jan Spout, zuster te Catharinadal, een lijfrente van 2 zester 
rogge. 1 Sester na de dood van zijn vrouw Petra, 1 sester na het overlijden van haar 
moeder. Idem, p. 289- 290. In 1453 gaf Petra, de weduwe van Jacobus van Oosterhout, 
twee maal een cyns van een halster rogge aan Catharinadal voor de jaargetijden van de 
familie Spout. Voorts een cyns van 1 vertel rogge voor het jaargetijde van Jonas, zoon 
van Johannes Valcken (zie 19 juli).

[NC284] Et Antoniae van der Sanden, conversae et sororis de conventu Neerpelt, jubilariae. 1905. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 22 april 1822 als Maria. Professie in 1849. In 1858 naar 
Neerpelt.

[NC285] Et Barbarae Rooijakkers, conversae et sororis de conventu Neerpelt, jubilariae. 1915. 

[NC286] Et reverendissimi domini Aemilii Stalmans, praelatus abbatiae Tongerloënsis (31 martii 
1937), patris abbatis huius monasterii (28 aug. anni 1937), sacrae theologiae doctoris. Fuit vir multae 
misericordiae et verax pater Valli Sanctae Catharinae cui, omnia omnibus factus est, se tradidit sicut 
pastor bonus in caritate non ficta et spiritu sapientae ut augeret concordiam necnon spiritum 
religiosum. Vere omnium nostrum curam gessit : cuius memoria in benedictione est. (Obiit in 
abbatiae Tongerloënse die 13 aprilis anni 1953). 

14F (april)

[NC287] Commemoratio Hadewigis Coppens, sororis huius ecclesiae, circatricis et jubilariae. Obiit 
anno 1898. 
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A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 5 augustus 1810 in 's- Hertogenbosch als Maria 
Petronella. Professie in 1841.

[NC288] Et Jeannette van Leysen, benefactricis nostri monasterii. Obiit in Ulvenhout 1928. 

15G (april)

16A (april)

[NC289] Commemoratio Petri de Reijl en Catharinae uxoris eius et Margarethae filiae eorundem, a 
quibus monasterio nostro multa bona advenerunt cum consorore nostra Maria Paridaens filia 
prescriptae Margarethae. 

Erens, De oorkonden, p. 366-367. Catharinadal bezat in 1486 grond te Gilze waarop 
een cyns rustte van 6 lopen rogge. Petrus de Riel en Katharina zijn vrouw hadden 
hiervan 4 lopen beschikt voor de Grote kerk te Breda en 2 lopen voor het klooster 
Nazareth te Waalwijk. Idem, p. 373. In 1486 machtigde de priorin rentmeester Peter 
van Gageldonck na het overlijden van Peter van Ryele en Katherina zijn vrouw het huis 
'Den Hoerne' gelegen in Breda tegen de Vleeshal, in ontvangst te nemen. Idem, p. 306. 
In 1460 kocht Peter Henricxzoon van Chaem, genaamd den Ryele, een cyns van 8 
lopen rogge te Gilze. In het kloostercartularium B (fol. 157) aangetekend dat deze cyns 
via zijn kleindochter, de non Mari Paridaens, aan het klooster kwam.

[NC290] Et Reginae Potters, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1936. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 16 maart 1901 in Steenbergen als Maria Petr. Professie 
in 1936 (op haar ziekbed).

17B (april)

[NC291] Commemoratio Luijtgaert de Goerle, quondam nostri conventus priorissae ante 
reformationem, (pro cuius anniversario legatus est a fratre eius et nepotibus medius modius siliginis 
solvendus ex decima nostra de Goerle ipsi conventui sic autenticum instrumentum sonat) 1407. 

Drossaers, Het archief, regest 744. In 1380 kocht Luijtgaert van Goerle, priorin van 
Catharinadal, 3 hoeven moer te Dongen. Erens, De oorkonden, p. 166-168. Op 3 mei 
1407 geven de twee broers Walter van Goerle en Jan van Herzelle, met hun oom 
Walter van Goerle, de tienden te Goerle aan Catharinadal. Hiervan moet een cyns van 6 
oude groten ingehouden worden voor het kapittel van Hilvarenbeek en een cyns van 
een 1/2 mud rogge voor het jaargetijde van hun tante en zuster, wijlen Luijtgaert de 
Goerle, non. Walter van Goerle en Jan van Herzelle hadden ieder een dochter in het 
klooster : Luijtgaert van Goerle en Margareta de Herzelle. Na het overlijden van deze 
twee zusters zouden de tienden geheel aan het klooster komen. Het jaar van haar 
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overlijden genoemd in het necrologium klopt niet, dit moet voor 1395 geweest zijn, 
daar er in dat jaar een andere priorin genoemd werd. Zie (NC208vn)

18C (april)

19D (april)

[NC292] Commemoratio Heijlwigis de Ghestel, quae legavit nobis sex st. ann. Et filiae ipsius 
Wilhelmae. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 90. Tussen 1444 en 1471 gaf Heylwich van Gestel een 
cyns van 6 st. 3 ort aan het klooster voor haar jaargetijde.

[NC293] Et Scholasticae van den Tillaart, sororis huius ecclesiae et magistrae novitiarum. Obiit anno 
1899. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 23 september 1838 te Vlijmen als Antonia Helena. 
Professie in 1862.

20E (april)

[NC294] Commemoratio Helenae Lanckvelt, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1702. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 410. Gedoopt op 15 augustus 1634 te Antwerpen. 
Professie in 1655.

[NC295] Et Petronillae van Alphen, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1707.  
Oorspr. 'Alpken' later hier met potlood bijgeschreven 'van Alphen' 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 1 mei 1640 te Brussel als Isabele. Professie in 1663. BB 
VI 18. Dotekontrakt uit 1662.

[NC296] Et Isfridae Schoenmakers, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1921. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 29 november 1849 te Teteringen als Maria. Professie in 
1874.

21E (april)

[NC297] Commemoratio Hughemanni de Gagheldonc et Elisabeth uxoris eius, qui legaverunt nobis 
sex gr. ann. 
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Ob. kan. en Ob. kap. Op 17 april (1386) een jaargetijde voor Elisabeth, echtgenote van 
Hughemannus de Gagheldonck (9 gr. vet.). De kapelanen noemden hem foutief 
Johannes. GAB II 17 (Register H. Geesttafel) fol. 47. Rond 1415 genoteerd dat een 
cyns van 7 gr. en 4 miten op een huis te Terheijden afkomstig was van Hugheman van 
Gagheldonc en zijn vrouw Lysbeth.

[NC298] Et Mariae de Smit, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1707. 

A. Cath. BB VI 2. Dotekontrakt uit 1660 van juffrouw Marie de Smit.

22G (april)

[NC299] Commemoratio Joannis Roveri et Heijlwigis uxoris eius, qui legaverunt nobis decem st. 
ann. 

[NC300] Et Agathae Beekmans, suppriorissae, quae obiit in asceterio de Neerpelt anno 1892. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 27 juli 1830 in Den Hout (bij Oosterhout) als Petronilla. 
Professie in 1855. In 1858 naar Neerpelt.

[NC301] Et Wilhelmi Kaal eiusque uxoris Sophiae Jansen, parentum sororum nostrarum Caeciliae et 
Norbertae. Obierunt in Cuyk 1941. 

23A (april)

[NC302] Commemoratio Barbarae van der Biestraten, sororis huius ecclesiae. Obiit 1564. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 83. Professie in 1506. Idem p. 224. Zij stierf in 1564, 
daarbij geschreven 'donatinne'. Man. 6 (Cynsregister 1520-1530) fol. 53. Haar broers 
gaven het klooster twee lijfrentes van elk 10 R.g. voor het levensonderhoud. Eerste 
rente ontvangen in 1541, de tweede in 1542. Blijkens de streepjes in de marge 24 jaar 
betaald.

[NC303] Et reverendissimi domini Cornelii Rombouts, decani emeriti de Ginneken, benefactoris 
huius domus. Obiit 1925. 

[NC304] Et Aldericae Corstiaensen, sororis huius ecclesiae. Obiit 1948. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 7 oktober 1882 te Standdaarbuiten. Professie in 1911.

24B (april)

[NC305] Commemoratio domini Adriani Heijnrici, sacerdotis et sororis eius Mariae Peters de Ghilse, 
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viduae, qui legaverunt nobis semel viginti septem Renenses. 

[NC306] Et Annae Ebben, sororis donatae huius ecclesiae. Obiit 1922. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 23 mei 1848 in Erp als Adriana. Professie in 1882.

25C (april)

[NC307] Commemoratio Gertrudis, uxoris Wijtmanni de Beeck, quae legavit nobis octo gr. pag. ann. 

Ob. kan. Op 25 april ( tussen 1372 en 1449) jaargetijde voor Gertrude, echtgenote van 
Wijtmannus van der Beke senior (1 vertel rogge). Ob. kap. Op 26 april een memorie 
voor Gertrude Wijtmanni de Rivo (18 gr. pag.). GAB II 17 (Register H. Geesttafel) fol. 
69. Voor 1415 had Gheertruyt Wijtmans van der Beke aan de H. Geesttafel een cyns 
geschonken van 1 oude gr. op een huis te Breda.

[NC308] Et Mariae Paridaens, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1533. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 72 en BB III B 129. Dochter van Paridaen Jan Dierx en 
Marie Peter van Ryelsdochter uit de omgeving van Hoogstraten afkomstig. Professie in 
1471. Man. 3 (Cynsregister 1487-1488). Met haar komst kwam aan het klooster een 
lijfrente van 20 gulden, 1 zester rogge te Ginneken, 7 veertel rogge in leen te Meer en 1 
zester en 3 lopen rogge, 2 halster rogge in Gilze-Rijen. Man. 4 (Rekening 1500). Een 
cyns van 3 R.g. en 10 st. op een huis te Breda kwam aan Catharinadal via zuster Marie 
Paridaens. Erens, De oorkonden, p. 344-346. Dotekontrakt uit 1471. Afgesloten door 
haar oom en tante, daar haar ouders overleden waren. BB III B 9. Rekening van de 
kosten van de uitvaart van zuster Marie Paridaens. De armen kregen 12 st. brood, haar 
naam zou een jaar lang iedere zondag op de preekstoel genoemd worden (5 st.) en de 
kist kostte 7 st. Totale kosten 18 gulden. In dezelfde tijd werd haar huisraad en kleding 
verkocht wat 33 gulden opbracht. BB III B 114, 129-130. In 1536 spanden de 
erfgenamen van Mari Paridaens een proces aan tegen Catharinadal en zij eisten het leen 
van 7 vertelen rogge te Meer op. Het proces diende voor het leenhof te Meer. Het leen 
zou hen toebehoren, want a) de keizer had in 1518 overdracht van erflenen in de dode 
hand verboden en b) in de huwelijkse voorwaarden van de ouders van Mari was 
bepaald dat bij gebrek aan erfgenamen de goederen terug aan de familie zouden vallen. 
De uitspraak van 21 juli 1545 was ongunstig voor Catharinadal.

[NC309] Et Annae de Eijntmer, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1592. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 84,94. Zij kwam in 1518 op het klooster, professie in 
1521. BB III C 47. In een testament d.d. 4 maart 1525 gaven Jan Janniszoon van 
Eyndtmer en zijn vrouw Lysbeth Gerit Jacopssen aan hun dochter Anneken, die zuster 
was te Catharinadal, een lijfrente van 2 R.g. (al eerder gaven ze een lijfrente van 15 R.
g. Man. 7 fol. 12v). Haar moeder gaf haar een gouden ring. BB III C 50. In 1525 eiste 
Ghorys van Eyndmer de lijfrente op. BB III C 61. In 1531 liep ze weg uit het klooster, 
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maar kwam uit eigen beweging weer terug. Daarom liet het klooster, onder invloed van 
Hendrik van Nassau, barmhartigheid voor justitie gaan en nam ze weer op. Wel moest 
ze penitentie doen : een maand niet praten, behalve met de subpriorin en de 
kruisbroeder Hendrik die haar biechtvader was, in de kerk achterin staan, 6 weken lang 
extra psalmen lezen, geen stem in het kapittel en een maand vasten 'in bernisse haers 
misdaets'.

[NC310] Et Clarae Plancken, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1808. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren als Nicolaa Cornelia. Professie in 1793.

[NC311] Et Fredericae van Roij, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1821. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 17 oktober 1795 te Luijksgestel als Maria Christina. 
Professie in 1812. BB XXI. In 1810 schreef zij een brief aan de proost over de 
bedenkingen die bestaan tegen haar intrede. De proost twijfelde aan haar 
standvastigheid. Volgens Maria was haar late roeping te wijten aan de 'onrustige 
oorlogstijden', waardoor haar moeder geen geld had voor de dote.

[NC312] Et illustrissimi ac reverendissimi domini Joannis van Hooijdonk, episcopi dioecesis 
Bredanae quondam delegati apostolici pro nostra ecclesia. Obiit anno 1868. 

[NC313] Et Julianae de Vroom, sororis conversae huius ecclesiae. Obiit 1948. Jubilariae. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 12 juli 1865 te Oirschot als Maria. Professie in 1889.

26D (april)

[NC314] Commemoratio Anthoniae de Haestricht, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1518. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 71. In 1465 werd de dochter van Pauwel van Haestrecht 
gekleed. Man. 4 (Rekening eind 15e eeuw). Een cyns van 6 R.g. en 4 st. op een huis te 
's- Hertogenbosch afkomstig van zuster Thonys van Haestrecht. Zie ook Man. 7, fol. 
39v.

[NC315] Et Anthoniae Petrae, laicae. Obiit 1602.  
Hierachter later met potlood bijgeschreven '1652' Dit lijkt een goede verbetering. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 409. Professie in 1637 als 'leeckesuster'. Volgens Van 
der Malen stierf zij op 26 april 1652 aan 'den cancer'. Dit laatste sterfjaar lijkt 
waarschijnlijker dan dat vermeld in het necrologium.

[NC316] Et Mariae Adrianae Philomenae Antoniae Bom, benefactricis huius monasterii. Obiit in 
Breda 1955. 
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27E (april)

[NC317] Commemoratio Egidii de Wijngaert, qui legavit nobis sex gr. ann. 

Cerutti, Rechtsbronnen I, p. 277. In 1368 een Egidius de Vinea genoemd als 'armiger'. 
Drossaers, Het archief, regest 688. In 1371 drossaard van Breda. Ob. kan. en Ob. kap. 
Op 25 april jaargetijde voor Egidius de Vinea (kapelanen 10 gr. pag., kanunniken 20 
gr. pag.) Erens, De oorkonden, p. 82-83. In 1354 pachtte hij van Catharinadal moer te 
Roosendaal.

[NC318] Et Henrici de Neste et Arnoldi, fratris eius, qui legaverunt nobis undecim gr. ant. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 16 maart (voor 1451) jaargetijde van Arnoldus de Neste en 
zijn ouders (kan. 4 gr. vet., kap. 2 gr. vet.). Drossaers, Het archief, regest 497 en 684. 
In 1353 een Arnoud van Neste leenman van Breda, in 1371 schepen van de stad. GAB 
II 17 (Register H. Geesttafel) fol. 26. Voor 1415 was een cyns van 8 lopen rogge op 
goederen te Rijen afkomstig van Aert van Neste en Ghielys van Wingaerde. Drossaers, 
Het archief, regest 970. In 1410 was een Henric van den Neste betrokken bij een in 
beslagname van leengoederen.

28F (april)

[NC319] Commemoratio Dimphnae Mertens, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1812. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 19 mei 1765 als Aldegunde. Professie in 1790.

29G (april)

[NC320] Commemoratio Heijlwigis Tinctoris, quae legavit nobis 1 gr. ann. 

[NC321] Et Zegeberti filii Joannis et Beatricis uxoris eius, qui legaverunt nobis duos sol. tur. nigr. 
ann.  
Oorspronkelijk in tekst :'solidos curis nigrorum'. 

[NC322] Et Godefridae le Coert, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1719. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 25 januari 1664 te Breda als Elisabeth. Professie in 
1680.

30A (april)

[NC323] Commemoratio Mariae s'Heeren, conversae et sororis huius ecclesiae. Obiit 1665. 
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A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 378. Geboren op 21 november 1610. Professie als 
lekezuster in 1630.

[NC324] Zuster Dymphna Vlemmink  
In de linkermarge met potlood bijgeschreven 
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MEI

1B (mei)

[NC325] Commemoratio Godefridi Vilpers et uxoris eius, qui legaverunt nobis viginti gr. ann. 

Erens, De oorkonden, p. 86-87. In 1358 schonk Godefridus Vilpert met zijn 
erfgenamen een cyns van 20 gr. pag. aan Catharinadal 'pro salute animarum' van hem 
en zijn reeds overleden echtgenote.

[NC326] Et dominae Josephae Luijckx, priorisse huius ecclesiae. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 4 december 1763 te Turnhout als Maria. Professie in 
1784. Priorin in 1818. Van der Aura, Geschiedkundige bijdragen, p. 99. Zij overleed in 
1843.

[NC327] Et Bronislavae Verlinden, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1894. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 31 augustus te Tongerloo. Professie in 1869. Begon in 
1874 de schoenmakerij.

[NC328] Et Dominicae van der Ast, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1899. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 30 juli 1837 als Adriana. Professie in 1860.

[NC329] Et Catharinae Haas, benefactricis huius monasterii. Obiit Dongen 1935. 

2C (mei)

[NC330] Commemoratio Mechtildis Cockaerts, conversae et sororis huius ecclesiae. Obiit anno 
domini 1479. 

Erens, De oorkonden, p. 330. In 1466 beloofden haar ouders bij het intreden van hun 
dochter Mechtild als lekezuster binnen een jaar 50 Philippus guldens aan het klooster te 
geven. Idem, p. 348-350. Haar broers en zusters geven haar in 1473, na het overlijden 
van hun moeder, een beemd in Roosendaal.

[NC331] Et Elisabeth Canters, conversae et sororis huius ecclesiae 1803. 
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A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 6 oktober 1732 te Oosterhout als Anna Maria. Professie 
in 1763.

3D (mei)

[NC332] Commemoratio nobilis principis Engelberti de Nassou, comitis de Nassou et domini de 
Breda et domicellae Joannae eius conthoralis, qui dederunt nobis unum dimidium bonarium moers 
iacens in parochia Terheijden. Pro Joanne Nassau ceterisque fundatoribus obligatur conventus ad 
vigilias novem lectionum et mediam commendationem.  
'obligatur....commendationem' tussen twee sterretjes geplaatst. 

Ob. kan en Ob. kap. Op 3 mei (1442) jaargetijde voor Engelbertus, graaf van Nassau 
(kanunniken 4 schilden, kap. 2 schilden). Erens, De oorkonden, p. 288-289. Dit 
jaargetijde te Catharinadal was in 1452 gesticht door zijn zoon graaf Jan van Nassau. 
Deze wilde een mis met vigilie voor het zieleheil van zijn ouders op de dag na Inventio 
crucis (3 mei). Geschiedenis van Breda I, p. 57 noot 8. Johanna stierf in 1445.

[NC333] Et Heilwigis Ketelaers, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1540. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 84. Zij werd in 1511 gekleed. Man. 7 (Rekening priorin 
1521-1522) fol. 12. Het kloos- ter ontving voor haar een lijfrente van 3 R.g. 3 st.

4E (mei)

[NC334] Commemoratio domini Amelii de Drunen, qui legavit nobis sex gr. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 3 mei (1435) jaargetijde voor heer Amelius de Druenen, 
kanunnik (4 gr. vet.). Erens, De oorkon- den, p. 175, 177, 185 en 187. Tussen 1410 en 
1417 een Melys van Druenen genoemd als kerkmeester van de Grote kerk en voogd 
van Catharinadal. Dit was echter geen geestelijke.

 
Oorspronkelijk 'Drimen' 

[NC335] Et magistri Theoderici de Roma, pro quo mater eius dedit semel decem Fl. Ren. 

5F (mei)

6G (mei)

7A (mei)

[NC336] Commemoratio Heilwigis magistri Ghijsberti, qui legavit nobis unum gr. ann. 
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[NC337] Et Helenae Matthie, conversae et sororis huius ecclesiae, jubilariae. Obiit anno 1781. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 17 oktober 1690 te Dongen als Anna. Professie in 1722.

8B (mei)

[NC338] Commemoratio Catharinae Mutsaerts, sororis huius ecclesiae.  
Hierachter met potlood geschreven:'moet zijn 1655'. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 371 en 376. In augustus 1626 kwam zij uit het klooster 
te Herenthals naar Catharinadal. Toen ze in 1655 stierf was ze 55 jaar.

[NC339] Et amplissimi ac reverendissimi domini Slootmans, sacrae theologiae bachalorii formati, ex- 
canonia Parchensi et ex-quinto praeposito huius monasterii, facti trigesimi secti praelati longe 
dignissimi, stutuum Brabantiae per octodecim annos deputati, archidiaecesis Mechliniensis judicis 
sijnodalis, circarium Brabantiae et Frisiae vicarii generalis. Obiit anno domini 1756. Professionis 55, 
sacerdotii 52, abbatialis dignitatis 26, aetatis suae 76. Laudabiliter praefuit. 

Necr. Park. Op 8 mei 1756 overleed Alexander Slootmans. Geboren te Wilrijk op 23 
juni 1680. Professie in 1701. In 1728 proost van Catharinadal. In 1730 abt van Park.

[NC340] Et Mariae Leemans, conversae et sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1793. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren te Etten op 10 febr. 1722. Professie in 1750.

[NC341] Et amplissimi ac reverendissimi domini Joannis Chrysostomi de Swert, abbatis 
Tongerloensis necnon vicarii generalis ordinis. Obiit 1887. 

[NC342] Et Adrianae van Leysen, benefactricis huius monasterii. Obiit Den Hout 1928. 

9C (mei)

10D (mei)

[NC343] Commemoratio Gertrudis Leeus, quae legavit nobis duodecim gr. ann. 

Erens, De oorkonden, p. 168-169. In 1407 kocht Geertrui, vrouw van Jan Leeuwen een 
cyns van 4 schell. en 3 penn. op een huis te Breda. Volgens Cart. B. fol. 49 kwam deze 
cyns van Gheertruyt Leeus.

11E (mei)
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[NC344] Commemoratio Elisabethae Poels, conversae et sororis huius ecclesiae. Obiit 1847. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 30 januari 1778. Professie in 1807.

12F (mei)

[NC345] Commemoratio Joannis Keijmp et Mechtildis uxoris eius cum prolibus et amicis, qui 
legaverunt nobis decem vertellos siliginis ann. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 74. In 1483 professie. In 1508 nog genoemd als zuster. 
A. Cath. BB IIIC 16-18. Testament uit ca. 1500 van de ouders van de kloosterzuster 
Barbara Kemp: Jan Kemp en Mechtelt. Voor hun dochter Barbara 40 R.g. lijfrente en 
10 R.g. erfcyns. Voor een eeuwige memorie op het klooster te doen geven ze een cyns 
van 6 R.g. Ieder jaar een vigilie met 9 lessen en de volgende dag een gezongen zielmis. 
De zusters krijgen op die dag tijdens de maaltijd 10 kwarten wijn, de proost c.s. 2 
kwarten wijn. De memorie te houden op hun sterfdag of op een dag in de week erop 
volgend. Op 18 mei 1508 gaf Jan van der Stegen aan Catharinadal namens de 
erfgenamen van Jan en Mechteld Kemp in plaats van een erfcyns van 10 R.g. een 
bedrag 160 R.g. BB IIIC, 2a en Man. 6 fol. 39. In 1509 kocht het klooster met dit geld 
een cyns van 2« zester rogge.

[NC346] Et Coletae Hartung, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1830. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 23 november 1786 te Am- sterdam als Maria Agnes. 
Professie in 1824.

13G (mei)

[NC347] Commemoratio Helenae Stralen, sororis huius ecclesiae, jubilariae. Obiit 1927  
In de linkermarge:'2e' 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 14 november 1836 te Boekel als Ludovica. Professie in 
1862.

[NC348] Elisabeth de Breda, priorissae. Obiit 1457.  
In de linkermarge staat:'1e' 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 57 en 60. Volgens Van der Malen werd "Elizabeth, 
vrouw van der Lec en Breda' in 1416 geprofest. Priorin in 1448. Van der Aura, 
Geschiedkundige bijdra- gen, p. 93-94 noemt haar niet in zijn lijst van priorinnen. 
Commissaris, St. Catharinadal, p. 28-29 en 98 meent niet te kunnen onderscheiden of 
het ààn of twee priorinnen met de naam Elizabeth de Leck en Breda waren (zie 3 april). 
Van der Malen (p. 57 en 60) is er niet duidelijk over. Enerzijds weet hij met grote 
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stelligheid dat een 'Elizabeth, vrouw van Lec en Breda' in 1416 geprofest was en geeft 
daarvoor als bronverwijzing een register A fol. 93. Anderzijds geeft hij als sterfdatum 
15 mei 1437, dit jaartal wijkt af van dat in het necrologium. Voorts tekent hij in de 
marge aan dat in '1448 wert priorin Elisabeth, vrouwe van Breda'. Dit laatste klopt 
zeker niet, want in de oorkonden zie we dat van 1444 tot zeker 10 oktober 1449 
Elizabeth de Oesterzeel priorin was. Deze tweede Elizabeth de Leck valt zeker niet in 
te passen in de lijst van priorinnen (Goerle 1380- 1406, Elizabeth de Lecka/Breda 1407-
1429, Sterren 1431-1443, Oesterzeel 1444-1450, Rijswijk 1451-1457, na 1459 Yrsick. 
De meest waarschijnlijke oplossing is- vooral gezien het jaar van overlijden bij Van der 
Malen en het necrologium- dat de Elizabeth de Breda die op 13 mei stierf geen priorin 
was maar een gewone zuster. Uit het handschrift kunnen we afleiden dat deze 
vermelding foutief in de jaren 30 van de 20e eeuw werd toegevoegd aan het 
necrologium. Dat de tekst corrupt is leiden we verder af uit de titulatuur : alle andere 
priorinnen worden betiteld als 'quondam nostri conventus priorissae ante 
reformationem' Hier echter alleen de toevoeging 'priorissae'.

14A (mei)

[NC349] Commemoratio Joannis van Caerscot, qui legavit nobis duodecim gr. ann. 

GAB II 17 (register H. Geesttafel) fol. 41v. In 1398 kocht Jan van Caertscot een cyns 
van 23 1/2 gr. op een huis te Breda te behoeve van de H. Geesttafel. Erens, De 
oorkonden, p. 156. Hij kocht in 1401 een cyns van 6 schell. op een beemd te Breda. 
Idem, p. 170. In 1408 kocht hij een cyns van 5 lopen rogge te Breda voor Catharinadal. 
Drossaers, Het archief, reg. 924. In 1405 genoemd onder de mannen van Breda bij 
paalscheiding visserij te Rijsbergen.

15B (mei)

[NC350] Commemoratio Joannis de Gorp et Catharinae uxoris eius, qui dederunt octodecim Fl. Ren. 
semel. 

16C (mei)

17D (mei)

[NC351] Commemoratio Adriani filii Petri Stephani et Margaretae uxoris eius cum prolibus suis, qui 
legaverunt nobis tres Fl. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 19 mei (1497) jaargetijde voor Adrianus, zoon van Petrus 
Stephani (kan. 10 st., kapelanen 2 lopen rogge.)

[NC352] Et Mariae de Veltwijck, sororis huius ecclesiae. Obiit anno domini 1522. 
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A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 77. In 1492 professie. Man. 3 (Cynsregister 
1487/1488). Het klooster ontving voor haar een lijfrente van 30 gulden. Charter nr. 
437. In een akte d.d. 3 maart 1525 wordt bepaald dat het klooster aan Jacob van Velt- 
wijck, rentmeester van Zuid-Holland, een lijfrente van 15 R.g. moet betalen. Deze 
lijfrente was vroeger vastgezet op naam van zuster Marie Gheryts en haar broer Jacob. 
De stad Antwerpen had de rente afgelost en het klooster had het geldbedrag ontvangen.

[NC353] Et illustrissimi ac reverendissimi domini Petri Leijten, episcopi Bredani, quarti visitatoris 
apostolici huius monasterii. Obiit 1914. 

18E (mei)

[NC354] Commemoratio Evermodae Schoormans, sororis huius ecclesiae. Obiit 1879. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 27 oktober 1840 te Oosterhout als Cornelia. Professie in 
1866.

[NC355] Et Margarethae Claesen, sororis huius ecclesiae. Obiit 1925. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 24 augustus 1894 in Tilburg als Maria Cath. Professie 
in 1922.

19F (mei)

[NC356] Commemoratio Franciscae Dongenaers, sororis huius ecclesiae. Obiit 1833. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 13 oktober 1761 (te Brussel?) als Maria Francisca. 
Professie in 1788.

20G (mei)

[NC357] Commemoratio Nicolai Laets et Gode uxoris eius et filii eorum, qui legaverunt nobis sex gr. 
ann. 

GAB II 17 (Register H. Geesttafel) fol. 5. Voor 1415 bezat een Claeus die Laet grond 
in Teteringen.

[NC358] Et Andriesijnce Brants, sororis huius ecclesiae et parentum eius. Obiit illa anno 1592. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 94 en Man. 7 (Rek. 1523-1524) fol. 59, 74v en 124. 
Professie in 1525 van zuster Andries van den Brande. Haar ouders gaven het klooster 
61 R.g. en haar oom Mychiel kocht voor haar een lijfrente van 12 R.g. te Antwerpen. 
BB III C, 71/a. Al in 1558 stonden voor het koor van het klooster twee beeldjes, die 
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Sint Andries en Sint Alexius voorstelden. Iedereen die 5 Pater nosters en 5 Ave Maria's 
bad kreeg een aflaat van 40 dagen per beeldje. Op 29 november 1565 bepaalde zuster 
Andriesijna Brants dat op de feestdag van Sint Andries (30 november) 4 potten wijn 
uitgedeeld moesten worden en dat iedere zuster een wit brood kreeg van 1 ort. 
Daarvoor een cyns van 20 st. Voor het onderhoud van de kastjes waarin de beelden 
stonden ontvingen de costeressen 3 st. per jaar en met Pasen en Kerstmis voor 6 st. 
wijn en brood. Voor de feestdag van Sint Alexius (17 juli) bestonden soortgelijke 
bepalingen. Voorts wilde ze een jaargetijde op Palmzondag, waarbij tijdens de maaltijd 
5 potten wijn en brood uitgedeeld moest worden. De priorin had recht op een dubbele 
portie. Bij deze bepalingen vermeld: "Set dit alders in latijn om in 't jaerghetye boock 
te setten". Charter nr. 418. In 1575 kocht ze een cyns van 2 R.g. op goederen te Breda. 
Idem, nr. 446. In 1570 kocht ze, zuster Andriesijne, dochter van Jorys Brants, een cyns 
van 1 halster rogge op goederen in Gilze.

21A (mei)

[NC359] Commemoratio domini Petri Dijn, sacerdotis, qui legavit nobis unum Fl. Geldriae ann. 

A. Cath. Man. 1 (Rek. 1457-1458) fol. 97. In dit rekeningjaar kreeg heer Peter Dijn een 
vat bier van 15 st. Erens, De oorkonden, p. 286, 270, 284, 287 en 301. Tussen 1444 en 
1459 was hij vijf maal op Catharinadal om als getuige op te treden bij de overdracht 
van goederen. Ob. kan. en Ob. kap. Op 29 juli (1433) een jaargetijde voor Petrus Dijn 
en zijn echtgenote. Dit waren misschien zijn ouders.

[NC360] Et Catharinae de Roma, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1524. 

A. Cath. Man. 3 (Cynsboek 1487-1488). Het klooster kreeg voor haar een lijfrente van 
40 gulden. Zie ook Man. 6 (Cynsregister 1520) fol. 52v. Volgens Van der Malen, p. 94 
stierf ze al in 1523. Dit wordt bevestigd door Man. 7 (Rekening priorin 1 april 1523-1 
april 1524). De priorin gaf 5 R.g. en 4 st. uit voor de uitvaart van zuster Katrinen van 
Romen (o.a. missen, 2 pond was en kist). Ze moet dus voor 1 april 1524 overleden zijn.

22B (mei)

[NC361] Commemoratio Catharinae de Bergis, quondam nostri conventus priorissae ante 
reformationem. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 51. "1331 sterft vrouw Catharina de Bergis". Zijn bron 
is een register H. fol. 2.

[NC362] Et Catharinae Horivorts, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1673. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 409 en 378a. Hij geeft voor haar verschillende data. 
Geboren op 15 mei 1618, professie in 1636 (en 1637). Volgens hem op 23 mei 
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overleden. De dos was 1600 gulden.

23C (mei)

[NC363] Commemoratio Joannis de Gheel, qui legavit nobis sex gr. ann. 

In Ob. kap. en Ob. kan. wel een jaargetijde op 15 november voor een Johannes de 
Geele. Lijkt een andere persoon. GAB II 17 (Register H. Geesttafel) fol. 3v. Een cyns 
op goederen te Zonzeel was afkomstig van Jan van Ghelen en Aliten zijn vrouw.

[NC364] Et Elisabeth Wouters, donate huius ecclesiae. Obiit anno 1584. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 155. In 1541 professie.

24D (mei)

[NC365] Commemoratio Joannis Molemans, qui legavit nobis unum sol. ann. 

Ob. kan. Op 27 mei (1447) een jaargetijde voor Johannes Moleman (1 vertel rogge). 
GAB II 17 (Register H. Geesttafel) fol. 44. Rond 1415 betaalde hij een cyns die rustte 
op zijn huis aan de Brugstraat.

[NC366] Et Adriani van Dorst, parentum Adriani et Adrianae Oonincx et fratrum sororumque 
Godefridae, ordinis nostri et Cornelii et Catharinae, benefactorum huius monasterii. Obierunt in 
Prinsenhage 1919. 

25E (mei)

[NC367] Commemoratio Catharinae Berten, quae legavit nobis duodecim gr ann. 

Ob. kap. Op 25 mei (1454) een memorie voor Elysabeth Katherina Berten en har 
ouders (5 st.).

[NC368] Et Barbarae Colen, suppriorissae et magistrae novitiarum huius ecclesiae. Obiit anno 
domini 1759. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt in Tilburg op 4 november 1690. Professie in 1710.

26F (mei)

[NC369] Commemoratio Ydae Noijens et Wilhelmi filii eius, qui legaverunt nobis quinque st. ann. 
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Ob. kap. Op 11 juni en 9 juli (1471) memorie voor Yda Noeyens en haar ouders (2 1/2 
schell. gr. pag.). Erens, De oorkonden, p. 273. Na 1447 gaf Ide Noydens Verwerswijf 
met haar zoon Willem uit een cyns van een halve oude schild op een huis te Breda aan 
Catharinadal 5 st., de kapel van St. Jan., St. Joost en Markendaal ieder 3 st. Man. 3 
(Cynsregister 1487/1488) Ontvangst van de cyns van 5 st. verantwoord in de rubriek 
'zielgelt' (ZG60).

[NC370] Et dominae Johannae Margarethae Burgmans, benefactricis huius monasterii, matris sororis 
nostrae Albertae. Obiit in Udenhout 1937. 

27G (mei)

[NC371] Commemoratio Joannis van den Beeck, qui legavit nobis unum Fl. ann. 

Ob. kan .en Ob. kap. Op 25 mei (1435) jaargetijde en memorie van magister Johannes 
de Rivo, kanunnik (kan. 8 gr. vet., kap. 1 Fl. Arn. en 1/8 deel).

[NC372] Et domini Wilhelmi de Werdighe, confessarii huius ecclesiae. Obiit anno 1559. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 155. In 1543 heer Willem van Werdigen aangesteld als 
confessor van Catharinadal als opvolger van Roelof Schoek. Necr. Berne. Op 27 mei 
(1559) memorie van frater Wilhelmus de Tongelroo, priester en kanunnik van Berne en 
proost van Catharindal te Breda.

[NC373] Et Jacobae de Rosenbos, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1602. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 185-186. Professie in 1554. Haar oom Franchoys was 
proost van St. Pieter te Lille.

[NC374] Et Corneliae Akkermans, benefactricis huius monasterii. Obiit in Teteringen 1930. 

28A (mei)

[NC375] Commemoratio dominae Mechtildis, dominae de Lecka et de Breda, quae legavit nobis 
triginta gr. ann. 

Ob. kan. Jaargetijde op 23 mei (1366) voor haar (6 schell. gr. pag.). Zij was de tweede 
vrouw van heer Jan van Polanen.

[NC376] Et Bronislavae Rijk, novitiae huius ecclesiae. Obiit 1904. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 21 december 1874 te Ovezande. Gaat naar haar ouders 
in Zeeland om te genezen, maar overlijdt daar. Na haar dood kreeg ze dezelfde 
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behandeling als haar medezusters, dus ook optekening in het necrologium.

29B (mei)

[NC377] Commemoratio Annae Marci, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1704. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren als Anna. Professie in 1677. Hs. Van der Malen, p. 449. In 
1678 begon de tyrannieke priorin (Petronella van den Kieboom) stemming te maken 
tegen zuster Anna Marci. Het kwam zelfs zo ver dat ze het klooster wilde verlaten. De 
affaire kwam in de openbaarheid en op het begijnhof en andere plaatsen werd het 
meisjes ontraden naar Catharinadal te gaan.

30C (mei)

[NC378] Commemoratio Joannis Spiegel et Juttae uxoris eius et Catharinae filiae suae, qui 
legaverunt nobis septem gr. pag. ann. 

Drossaers, Het archief, regest 1212. In 1425 regelde een Johan Spiegel een 
overeenkomst tussen de graaf van Nassau en de hertog van Cleef over het land van 
Ravesteijn. Ob. kan. Op 30 mei een jaargetijde voor Elizabeth Spiegels (2 gr. pag.).

31D (mei)

[NC379] Commemoratio Gerardi Wouwen et matris eius Mariae, qui legaverunt nobis unum 
halstarium siliginis ann. Vinum. 

Erens, De oorkonden, p. 247-248. Op een akte d.d. 27 januari 1436 werd in de 16e 
eeuw dorsaal genoteerd dat de cyns (6 1/2 vertel rogge op goederen in Ginneken) via 
Geryt Wouwen aan het klooster kwam.
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JUNI

1E (juni)

[NC380] Commemoratio Hugonis de Borgwal, qui legavit nobis decem sol. gr. ann. 

[NC381] Et Joannae Otten, quondam novitiae Bredae, quae legavit monasterio quadringentos Fl. cui 
oneri duarum missarum annue pro eius anima annexvit. 

A. Cath. BB IV, 42-43. In 1612 was Johanna Otten met Maria Borrekens meesteres van 
de meisjesschool op Catharinadal. Zij deed dit al 12 jaar en kreeg daar tot 1612 kost en 
inwoning voor. Na 1612 een jaarlijkse toelage. Hs. Van der Malen, p. 322. In 1589 
gekleed.

2F (juni)

[NC382] Commemoratio Margaretae Beijs, quae legavit nobis unum sextarium siliginis et duodecim 
gr. ann. 

Ob. kap. Op 2 juni (voor 1473) jaargetijde voor Margareta, echtgenote van N. Beys (2 
schell. gr. pag.).

[NC383] Et Joannae Angenent, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1946. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 6 januari 1906 te Hilversum als Lucia. Professie in 1929.

3G (juni)

[NC384] Commemoratio Petronillae Heijcants, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1767. Jubilariae. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 11 juli 1683 in Tilburg. Professie in 1704.

[NC385] Et domicellae Godefridae Timmermans, religiosae monasterio suppressi Vallis Liliorum 
Mechliensis, quae legavit conventui nostro aliquos libros pro choro. Obiit anno 1806. 

[NC386] Et Bernardae Bakx, conversae et sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1947. Jubilariae.  
De 'k' van Bakx met potlood bijgeschreven. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 3 oktober 1870 in Oosterhout als Maria. Professie in 
1896.
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4A (juni)

[NC387] Commemoratio Joannae Vermeulen et viri sui Adriani Dongenaers et parentum suorum 
Joannis Constantini Vermeulen et Elisabeth Janssens et sororis suae Adrianae Vermeulen, religiosae 
huius monasterii, quae legavit nobis mille Fl. Pro anniversario solemni cum vigilia novem lectionum, 
mediae commendationis et missae cum cantu, pro quo conventus habebit mediam lagenam vini et 
medium panem album. 1823.  
'Pro anniversario...1823' tussen twee sterretjes ge- plaatst. 

A. Cath. BB XXIII. In 1823 stichtte Joannae Vermeulen, weduwe van Adrianus 
Dongenaers dit jaargetijde voor haar zelf, haar man en haar familie. De zusters hebben 
op 4 juni ieder een halve fles wijn en een half tarwe brood.

5B (juni)

[NC388] Commemoratio Aldegundis Laets, quae legavit nobis duos gr. ann.  
Deze commemoratio lijkt later bijgeschreven. 

6C (juni)

[NC389] Commemoratio Joannis Rijken et Catharinae uxoris eius et Adrianae filiae suae, qui 
legaverunt nobis unum sol. et duos den. ann. 

[NC390] Et Joannis Romme, benefactoris huius monasterii. Obiit in Beek 1933. 

[NC391] Et Joannis Angenent, benefactoris huius monasterii, patris sororis nostrae Michaelae, 
Joannae, Scholasticae. Obiit in Hilversum 1937. 

7D (juni)

[NC392] Commemoratio Anastasiae Leppers, sororis huius ecclesiae et sacrista. 1907. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 31 maart 1841 te Oosterhout als Anna Maria. Professie 
in 1865.

8E (juni)

[NC393] Commemoratio Elisabeth de Ster, quae legavit nobis sex gr. ann. 

[NC394] Et domicellae Franciscae de Maegi, quae dedit nobis rubram vestem holozericam pro 
ecclesia. 
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[NC395] Et Luciae van Niftrik, sororis huius ecclesiae. Obiit 1844. 

A. Cath. Reg. Rel. en BB XXI. Geboren op 24 mei 1808 in Driel (Gld.) als Elisabeth. 
Professie in 1832.

9F (juni)

[NC396] Commemoratio Corneliae Mariae van Overdijk-de Lange, matris sororis nostrae 
Margarethae. Obiit in Breda 1942. 

[NC397] Et Philomenae Adrianae Mariae Elisabeth Bom, benefactricis huius monasterii. Obiit in 
Breda 1954. 

10G (juni)

[NC398] Commemoratio Joannae Scenckel et parentum eius, qui legaverunt nobis unam dimidiam 
Coronam Franciae ann. 

Ob. kan. Op 12 juni jaargetijde voor Johanna, dochter van heer Hermannus Scenckel (7 
1/2 gr. vet.). Ob. kap. Op 12 juni (1450) jaargertijde voor haar (12 gr. pag.) en 
memories op 29 juli, 11 augustus en 18 september (2 gr. vet. en 19 gr. pag.). A. Cath. 
Charter nr. 291. Op 13 maart 1452 droegen de executoren van het testament van 
Elisabeth en Johanna Scenkel aan Catharinadal een cyns over van 1 gouden kroon voor 
hun jaargetijde en de memorie van hun vader. De dienstdoende priester kreeg voor het 
jaargetijde van Johanna 1 oude groot. A. Cath. Man. 3 (zielgelt nr. 37). 
Verantwoording van cijns die Jenne heer Hermans gegeven heeft op een huis buiten de 
Eindpoort van 1 Kroon. A. Cath. Man. 4 (rekening eind 15e eeuw). Kapelanen kregen 
2 oude gr. (3« st.) uit cijns van 1 Kroon voor het jaargetijde van juffrouw Johanna heer 
Hermans, begijn.

[NC398a] Zuster Anastasia Petropolis  
In de linkermarge met potlood 

11A (juni)

[NC399] Commemoratio Beatricis Tierloets, quae legavit nobis duos gr. ann. 

12B (juni)

[NC400] Commemoratio Adriani Neven et Heilwigis uxoris eius, qui legaverunt nobis quindecim st. 
ann. 

Erens, De oorkonden, p. 279-280. In 1448 schonk Adriaan, genaamd Neve, een 
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weiland te Roosendaal aan Catharinadal.

[NC401] Et Catharinae van Dorst, benefactricis nostrae. Obiit in Prinsenhage 12e junii 1897. 

13C (juni)

[NC402] Commemoratio Hillae de Ponte, quae legavit nobis unum gr. ann. 

[NC403] Et Nicolai de Oekele, qui legavit nobis sex gr. ann. 

Ob. kan. en Ob.kap. Op 13 juni jaargetijde voor Nicolaus de Oeckel juni (8 gr. pag.). 
Erens, De oorkonden, p. 84. Op 4 juni 1357 gaf Claus van Oekele aan zijn dochter 
Lauretta, non op Catharinadal, enige cynzen. Na de dood van Lauretta zullen die aan 
het klooster blijven. Idem, p. 119-120. Voor 16 september 1373 overleed hij, want zijn 
dochter wordt dan genoemd:'Lauretta, filia quondam Nicolai de Oekele'. Cerutti, 
Rechtsbronnen I, p. 227. In 1354 was een Claus van Oekel, schepen van Breda. Zie 
voor Lauretta ook Erens, De oorkonden, p. 137-138 (1389).

[NC404] Et Cunerae filiae Joannis Zegers, quae legavit nobis duos Fl. ann. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 221. Man. 25a (rekening 1590-91) fol. 2v en BB IIIC, 
11A (stichting jaargetijde). Volgens Van der Malen woonde zij (een begijn) tussen 
1557 en 1559 op het klooster. Zij stierf in 1560 en werd op het convent begraven. Al 
eerder (volgens Van der Malen in 1556) stichtte ze op het klooster een jaargetijde met 
een vigilie, commendatie en een gezongen requiemmis. Voorts moest een cyns van 2 R.
g. op huizen te Antwerpen gebruikt worden voor een brood- en wijnuitdeling. De cyns 
bedroeg totaal 4 R.g.

14D (juni)

[NC405] Commemoratio Elisabeth de Heukelom, sororis conversae huius ecclesiae. Obiit anno 
domini 1504. 

A. Cath. Man. 3 (Cynsregister 1487-1488). Het klooster ontving voor haar een lijfrente 
van 80 gulden.

[NC406] Et Hendrinae Denissen, benefactricis nostrae. Obiit anno 1887. 

15E (juni)

[NC407] Commemoratio Florentii Naghel et Belae uxoris eius, qui legavit nobis unum Fl. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 16 juni jaargetijde voor Belia, de moeder van heer Johannes 
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Naghel (2 schell. gr. pag.). De kapelanen deden op 6 november (1414) een memorie 
voor heer Johannes Nagel.

[NC408] Et Catharinae Gerardi, quae legavit nobis tredecim Fl. semel. 

[NC409] Et devotae dominae Annae Bickens in vita sua benefactricis huius monasterii. Pro quo 
obligamur anniversarium cum officio defunctorum et sub missa Miserere et De Profundis. Habebunt 
ea die annue portionem vini et albos panes prout dictae benefactrici addictum est anno 1673. Obiit 
Bredae anno domini 1690.  
'Pro...1690' tussen twee sterretjes geplaatst. 

[NC410] Et venerandi domini Ludovici Janssen Bruxellensis, canonici Tongerloënsis, qui hic missus 
ad succurrendum. Obiit post septuaginta dies et sepultus est in coemeterio huius domus 1909. 

[NC411] Zuster Gabriel de Kock Petropolis'  
In de linkermarge met potlood. 

16F (juni)

[NC412] Commemoratio Henrici Ysaac et Christinae uxoris eius et puerorum suorum, qui legaverunt 
nobis viginti et unum gr. pag. ann. 

A. Cath. Charter nr. 284. In haar testament d.d. 2 augustus 1449 schenkt Ida, weduwe 
van Willem van Helmond met haar dochter Wendelmoet aan Catharinadal een derde 
deel van een cyns van 16 denari op een huis te Breda nabij de Gasthuispoort. Deze 
cyns voor de vergeving van de zonden van Petrus Ysac, zijn vrouw Christina en hun 
kinderen. De andere delen van de cyns gaan naar de H. Geesttafel en de kerkfabriek.

[NC413] Et Heilwigis van den Hove, quae legavit nobis duodecim gr. ann. 

Ob.kap. Op 27 juni (1436) memorie voor Heylwig van den Hoeven (4 schell. gr. pag.). 
Het jaartal was eerst 1336, maar dit lijkt een verschrijving voor 1436. Haar dood zou 
zelfs eerder na 1449 te plaatsen zijn i.v.m. de dagvolgorde.

17G (juni)

[NC414] Commemoratio Wijnandae Stadthouders, conversae huius ecclesiae. Obiit anno 1745. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 24 januari 1680 te Oosterhout. Professie in 1704.

18A (juni)

[NC415] Commemoratio Margaretae Panis, quae legavit nobis unum sol. et duos den. ann. 
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[NC416] Et Petri filii Zegeberti et Catharinae uxoris eius, qui legaverunt nobis quinque sol. turn. ann. 

Ob. kan. Op 19 juni (voor 1452) jaargetijde voor Katherina, de echtgenote van Petrus 
Zegibertus de Ulvenhout (10 sol. turn.). Drossaers, Het archief, regest 80. Een 
Sigebertus van Ulvenhout (mogelijk zijn vader) werd in 1298 genoemd onder de 
leenmannen van de heer van Breda.

[NC417] Et Wilhelmi de Wechele, qui legavit nobis quindecim gr. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 20 juni jaargetijde voor Wilhelmus de Wechel en zijn vrouw 
Mechteld (kan. 17 gr. pag. kapelanen 12 gr. pag.). Cerutti, De rechtsbronnen I, p. 142. 
Op 4 april 1331 Wilhelmus de Wachle genoemd als schepen van Breda.

19B (juni)

[NC418] Commemoratio Henrici Knaepiaenssoen et uxoris eius, qui legaverunt nobis quator gr. pag. 
ann. 

Erens, De oorkonden, p. 168. In 1407 had Hendrik Knaep Janszoon een cyns van 4 
gouden Gelderse guldens op een stuk grond te Roosendaal.

[NC419] Et Adriani, Joannis en Antonii van de Riet et sororum Joannae et Mariae van de Riet, 
benefactorum huius ecclesiae. Obiit anno 1894. 

20C (juni)

[NC420] Commemoratio Ancelmi Boecx et Elisabethae uxoris eius, qui legaverunt nobis sex st. ann. 

[NC421] Et Jacobae de Heuculom, sororis huius ecclesiae. Obiit anno domini 1559. 

A. Cath. Man. 7,fol. 35v. en Hs. Van der Malen, p. 95. In 1522 gekleed en in 1529 
geprofest. BB IIIC, 96. In 1539 gemeld dat ze uit Antwerpen kwam en dat haar moeder 
Kathelynen Offen was.

[NC422] Et Catharinae Mertens, sororis huius ecclesiae. Obiit anno domini 1585. 

A. Cath. Man. 7 fol. 99 en Hs. Van der Malen, p. 94. Toen zij gekleed werd op 19 mei 
1527 ontving het klooster als offergeld 4 R.g. en nog twee tonnen bier van 15 st. elk. 
Profes- sie in 1529. Man. 6 (Cynsregister 1520-1536). Een cyns van 11 R.g. op 
beemden te Princenhage kwam voor haar aan het klooster.

21D (juni)

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/NC06.HTM (6 of 10) [16/11/2008 13:08:56]



NECROLOGIUM CATHARINADAL JUNI 

[NC423] Commemoratio Joannis Witten et Walteri filii eius, qui legaverunt nobis tres gr. ann. 

GAB II 17 (Register H. Geesttafel) fol. 53-54, 65. Een Jan Witten bezat voor 1415 een 
stuk land bij de 'molenvloet' te Breda, een ander stuk grond te Breda en een huis achter 
het kerkhof. Idem, fol. 66. Een Wouter Witten had recht op een deel van een cyns op 
een huis te Breda.

[NC424] Et Joannae Cockaert uxoris Lamberti Oom. 

A. Cath. Charter nr. 412. Op 20 januari 1515 schonk Johanna, Lambrechts Peter Oems 
weduwe, een cyns van 2 R.g. op goederen te Oosterhout aan het klooster. Priorin Van 
der Veken bezorgde haar daarvoor een kamer in het klooster om haar dagen door te 
brengen. De huisraad zal aan het klooster komen en op eigen kosten kan ze een dienster 
nemen. Voor de cyns zie : Cart. B fol. 165 en Man. 7. A. Cath. Man. 7 (Rekening 
priorin) fol. 95v. In het jaar 1527-1528 onder rubriek 'sielgelt' genoteerd dat via 
Johanna Cockaert een cijns van 2 R.g. aan het klooster kwam.

[NC425] Et Evermodae van der Aura, sororis huius ecclesiae. 1913. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 27 mei 1853 als Maria Catharina. Professie in 1881.

22E (juni)

[NC426] Commemoratio Mariae de Raeck, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1520. 

Erens, De oorkonden, p. 401-402. In 1514 kocht Willem van Raick een cyns van 3 
gulden op een huis aan de Haagdijk ten behoeve van zijn nicht Marie, dochter van de 
reeds overleden Jan van der Raick. Dorsaal haar naam, met toevoeging 'suster', nog 
eens vermeld.

[NC427] Et Mariae Vincent, sororis huius ecclesiae. Obiit anno domini 1600. 

A. Cath. BB IIIH 184 en 186. Op 4 september 1569 sloot Vincent du Trieulx 
(Dutrieulx) met de priorin een akkoord over de intrede van zijn twee dochters Maria en 
en Jozyna. De dote bedroeg 700 Carolus gulden in twee termijnen te betalen. Voorts 
beloofde hij allebei zijn dochters een lijfrente van 16 Car. gulden te geven en na hun 
overlijden kreeg het convent een cyns van 6 Car. gulden voor een memorie. BB III H 
237-238. Jozyna verliet, 23 jaar na haar professie, dat moet rond het jaar 1594 geweest 
zijn, het klooster vanwege 'die afgodyssche supersti- tien'. Ze verliet de stad en ging bij 
haar broer in 'Wijck' (Wijk bij Duurstede?) wonen. Daar werd ze in 1596 lidmaat van 
de gereformeerde kerk. Het jaar daarop eiste ze van Catharinadal een jaarlijkse 
alimentatie van 200 gulden.

[NC428] Et Norbertae Rubbens, sororis huius ecclesiae.1913 
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A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 4 juli 1846 in Chaem als Johanna Maria. Professie in 
1869.

[NC428a] Et domini Joanni van der Kroon, eiusque uxoris dominae Joannae Verhoef, parentum 
sororis nostrae Hrosnatae et familiae eius, benefactorum huius monasterii. Obierunt in Ouderkerk 
1917  
Tekst op opgeplakt papiertje 

23F (juni)

[NC429] Commemoratio Wolcwijf van Goerle, quae legavit nobis unum quartarium siliginis ann. 

[NC430] Et Gertrudis Laurijssen, sororis huius ecclesiae. 1916. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 30 mei 1845 te Oosterhout als Adriana. Professie in 
1866.

[NC431] Et amplissimi ac reverendissimi domini Adriani Deckers, abbatis Tongerloënsis. 1915. 

[NC432] Et Fredericae Koenraads, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1925. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 25 november 1884 in Teteringen als Anna Maria. 
Professie in 1911.

24G (juni)

[NC433] Commemoratio Joannis de Hijnsberghe, qui legavit nobis duodecim gr. ann. 

[NC434] Et Joannis de Borghst, militis, qui legavit nobis quinque gr. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 25 juni (voor 1438) overleed de ridder Johannes de Borchst 
(12 gr. pag.). Van Goor, Beschryving, p. 397. Ten noorden van Breda, tegen 
Prinsenbeek, lag vroeger de heerlijkheid Burgst. Misschien moeten we de naam 
hiermee in verband brengen.

[NC435] Et Elisabethae van Loon, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1717. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 14 december 1672 te Oosterhout als Anna. Professie in 
1695. BB IX, 33b. Dotekontrakt uit 1692.

25A (juni)
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[NC436] Commemoratio domini Joannis de Ghestel, qui legavit nobis quator decim gr. ann. 

Drossaers, Het archief, regest 753. Een Johannes van Ghestele in 1382 genoemd als 
pastoor van Tilburg. Idem, regest 770. Genoemd als priester en bemiddelde tussen de 
heer van Oosterhout en de Johannieters over pacht te Oosterhout. Idem, regest 903 
(1403). Hij was misschien verwant aan de heren van Oosterhout want een Catharina 
van Ghistel genoemd als weduwe van Willem van Oosterhout.

26B (juni)

[NC437] Commemoratio Adriani filii Henrici et uxoris eius domicellae Catharinae de Calsdonck, qui 
legaverunt nobis quator coclearia argentea. 

[NC438] Et Catharinae van der Strepen, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1548. 

Erens, De oorkonden, p. 376-378. Op 10 oktober 1488 sloten de proost (broeder 
Dierick van Morchoven alias van der Strepen) en de priorin een overeenkomst met 
Gheryt van Morchove, alias van der Strepen over het intreden van zijn dochter Katlin. 
Na haar professie ontvangt het klooster voor haar een lijfrente van 10 R.g. op een huis 
aan de Vissersstraat en een boerderij te Princenhage. Bovendien nog een zester rogge 
op goederen te Terheijden. Na de dood van Geryt en Kerstyne, weduwe van Willem 
Ysaac (wrsch. de stiefmoeder van Katlin) ontvangt het klooster per persoon 25 R.g. 
voor een uitvaart met vigilie van 9 lessen, een gezongen mis, commendatie en 
memorie. In de manualen 3 en 6 worden de cynzen verantwoord (o.a. 2 R.g. op 
weilanden te Prin- cenhage). A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 76 en 77. In 1488 gekleed, 
professie in 1492. BB IIIC, 93 en 95. In 1538 en 1539 subpriorin.

27C (juni)

[NC439] Commemoratio Caeciliae Wouters, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1662. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 333. In 1625 als eerste novice aangenomen na de 
protestante overheersing. Idem, p. 376. Professie in 1628 (oud 28 jaar.).

28D (juni)

[NC440] Commemoratio Edmundi Albrechts et Annae Peters uxoris eius, qui legaverunt nobis 
duodecim Fl. semel. 

[NC441] Et Cornelii Rosmis, qui legavit nobis ducentos Fl. cum obligatione ad missam cantandam. 
Obiit anno 1775. 

[NC442] Et Isfridae Dijckx, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1866. 
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A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 5 april 1791 (in Luijksgestel ?) als Adriana. Professie in 
1818. BB XXI (1818). Testament van haar d.d. 20 mei 1818. Haar goederen gaan naar 
haar zuster Anna Maria, weduwe van Joh. Thilleman uit Luijksgestel.

[NC443] Et Mariae Romme, benefactricis huius monasterii, matris sororis nostrae Henricae. Obiit in 
Beek 1936. 

29E (juni)

[NC444] Commemoratio Marthae Gouverneurs, conversae huius ecclesiae. Anno 1762. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 31 december 1703 in Dorst als Aldegunde. Professie in 
1732.

[NC445] Et Gabrielis de Wijs, sororis huius ecclesiae. Anno 1924. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 23 november 1854 te Tilburg als Carolina Joh. 
Professie in 1883.

30F (juni)

[NC446] Commemoratio reverendi admodum ac amplissimi domini Josephi van der Malen, sacrae 
theologiae bacholorii formati, ex-canonia Parchensi, praepositi huius monasterii, qui ex civitate 
Bredana in Oosterhout cum conventu migravit et ibidem mortuus est. Anno aetatis suae 69, 
praepositurae 25. Obiit 1701. 

Necr. Park. 26 januari (1701). Deze kanunnik van Park werd geboren 26 juni 1633 te 
Brussel. Professie in 1658. Proost in 1675. A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 436. 
Aanvankelijk wilden de zusters hem niet hebben, omdat hij te hard zou zijn. Bovendien 
heerstte er toen in het klooster een partijstrijd, ontstaan door het heerszuchtige gedrag 
van priorin Van den Kieboom. Volgens een aantekening in een register van Park werd 
hij geacht door zowel katholieken als protestanten ('multum aestimatus non solum a 
catholicis sed etiam ab haereticus').

[NC447] Et Elisabeth - Godefridi - Adriani - et Gijsberti van Leysen, benefactorum huius ecclesiae. 
Obiit anno 1931. 

A. Cath. Man. 102 (Fundatieboek). In 1916 schonk de familie 500 gulden aan het 
klooster. Ieder overleden familielid kreeg daarvoor een gezongen requiemmis en 
gedurende een jaar een maandelijkse mis.
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JULI

1G (juli)

[NC448] Commemoratio Wilhelmi de Daelhem, domini de Donga, qui legavit nobis duos lopinos 
siliginis ann. 

Drossaers, Het archief, regest 1188. In 1423 volgde hij zijn vader op als heer van 
Dongen. Het geslacht Van Daelhem hield van 1350 tot 1513 de heerlijkheid Dongen in 
leen van de Heren van Breda. Idem, regest 1375. Testament d.d. 26 juni 1438 van 
Wilhelmus van Dongen, 'man van wapenen'. Ob. kan. en Ob.kap. Op 25 juni (1438) 
jaargetijde van Wilhelmus de Donga (kanunniken 4 lopen, kap. 2 lopen.).

[NC449] Et reverendissimi domini Henrici (Firmini) van Reeth (Antverpiae 1 aprilis 1878), 
sacerdotis ( 9 aprilis 1901) et canonici abbatiae Tongerloensis, quondam praepositi huius monasterii 
(10 martii 1920-13 iulii 1951). Per multa fecit ad amplificandam spiritualem et materialem nostrae 
domus condicionem. Sacerdos pius fuit et homo prudens, semper prae oculis habens ut melius 
'Diligatur Deus'. Post renuntiatio- nem suam, gratiam habuit orationem suam et morbum pro nobis 
offerens. Obiit in Tilburg (in nosocomio S. Elisabeth, 1 iulii 1965). 

2A (juli)

[NC450] Commemoratio Joannis de Spout et Elisabethae uxoris eius, qui legaverunt nobis unum 
halstarium siliginis ann. 

Erens, De oorkonden, p. 181 en 196-197. In 1422 kocht Jan van der Spout een cyns van 
1 halster rogge op goederen te Oosterhout. Op een van de akten dorsaal vermeld:'pro 
anniversario...Jo de Spout'. Idem, p. 289-291. In 1453 gaf Petra, weduwe van Jacob, de 
zoon van de heer van Oosterhout, aan Catharinadal 1 halster rogge voor het jaargetijde 
van Johannes van der Spout en zijn vrouw Elisabeth.

3B (juli)

[NC451] Commemoratio Gerardi Eelen, qui legavit nobis duos st. ann. 

[NC452] Et dominae Aloysiae Wilhelminae Lips, uxoris domini Henrici Martini Smits, benefactoris 
huius monasterii, matris sororis nostrae Godelivae. Obiit Oosterhout 1913. 

[NC453] Et Agathae Biemans, subpriorissae, quae obiit in asceterio Petropolitano 1936. 
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A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 14 juni 1883 als Maria Petr. Professie in 1923. In 1931 
naar Petropolis.

4C (juli)

[NC454] Commemoratio Hughemanni de Gageldonck, qui legavit nobis unum Fl. ann. 

Ob. kan. Op 3 juli jaargetijde voor Hugemannus de Gagheldonc (2 vertel rogge). Ob. 
kap. Op 3 juli (1444) memorie (6 gr. vet.).

[NC455] Et Catharinae Wouwen, suppriorissae huius ecclesiae. Obiit anno 1522. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 74. In 1481 gekleed. Cart. B fol. 112v-113, 136v, 175v 
en Man. 3 (Cynsregister 1487/1488). Voor zuster Katherina Wouwen kwamen aan het 
klooster een cyns van 6 vertelen rogge op goederen in Princenhage, 1 zester op 
goederen in Hoogstraten. Erens, De oorkonden, p. 193- 194, 198 en 340. Voorts kreeg 
het klooster geldcynzen: 30 st. op huis aan de Haagdijk te Breda. Tenslotte kreeg het 
klooster een stuk beemd in leen ten noorden van Breda.

[NC456] Et reverendi ac admodum amplissimi domini Thomae Danis, sacrae theologiae bachalorii 
formati, ex-canonia Parchensi, praepositi huius monasterii. Obiit anno domini 1760. Aetatis suae 68, 
canonici professionis 43, sacerdotii 40, praepositurae 30. 

A. Cath. Man. 101 (kroniek proost Van Amersfoort). Proost Danis overleed op 4 juli. 
Na zijn dood bleef hij 4 dagen opgebaard liggen in afwachting van de komst van de abt 
van Park. Deze bleef weg en het lijk begon door de hitte te stinken, daarom werd hij op 
8 juli begraven.

[NC457] Et Jacobi Josephi Hartung eiusdemque coniugis Gertrudis Ewald. 

[NC458] Et reverendissimi domini Andreae Smits, benefactoris huius monasterii. Obiit in Breda 
1941. 

5D (juli)

[NC459] Commemoratio Aleijdis Laets, qui legavit nobis duos gr. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 14 april jaargetijde voor Aleyde, echtgenote van Johannes 
Laets (9 gr. pag.).

6E (juli)

[NC460] Commemoratio Henrici, Antonii en Petronillae Oomen, qui legaverunt nobis ducentos Fl. 
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pro annua missa cantanda. Anno 1789. 

A. Cath. BB XVIII (1789). In juli 1789 verklaarden de zusters van Catharinadal van 
Antonius Oomen, 'chirysyn tot Oosterhout' 200 gulden ontvangen te hebben. Dit voor 
een jaarge- tijde met een gezongen mis voor de drie genoemde personen in de maand 
juli.

[NC461] Et domini Charles Bijnen eiusque uxoris dominae Petronellae Musters, benefactorum huius 
monasterii. 1923. Obierunt in Roosendaal. 

A. Cath. Man. 102 (Fundatieboek) p. 45. Petronella gaf het klooster 1000 gulden om na 
haar dood vier jaar lang iedere maand een mis te lezen.

7F (juli)

[NC462] Commemoratio domini Adriani Heij, qui dedit nobis semel decem Renenses. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 7 juli (1551) jaargetijde voor de kapelaan Adrianus Roelandi, 
alias Heijs (kan. 12 st., kapelanen 12 1/2 st.). GAB, AB 121-122 (Jaargetijderegister 
Begijnhof). Op 7 juli jaargetijde. Ob. kap. Op 7 juli (1550) een memorie (10 st. in 
brood).

[NC463] Et domini Christophori Trijopeij, canonici Antverpiae in monasterio sancti Michaelis, qui 
dedit nobis semel viginti Renenses. 

Necr. St. Michiels. Niet in necrologium vermeld.

[NC464] Et domicellae Annae de Elderen, quae dedit nobis semel decem Renenses. 

Drossaers, Het archief, regest 2803. In 1531 een Anna van Elderen genoemd als 
echtgenote van Frederik van Renesse, heer van Malle. Hun zoon Jan trouwde met een 
bastaarddochter van Hendrik van Nassau. Zij en haar echtgenote zijn begraven in de 
absis van de kooromgang in de Grote kerk van Breda. Op de sarco- faag zijn ze beide 
afgebeeld. GAB AB 121 Op 25 augustus (ca. 1600) jaargetijde door de Bredase 
begijnen voor Vrouw van Eeldoren

[NC465] Et Petri Verlijnden, qui dedit nobis triginta sex Renenses. 

[NC466] Et Mariae Hoorn, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1790. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 11 mei 1721 te Vlijmen. Professie in 1743.

8G (juli)

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/NC07.HTM (3 of 10) [16/11/2008 13:08:58]



NECROLOGIUM CATHARINADAL JULI 

[NC467] Commemoratio Arnoldi Houtappels et uxoris eius, qui legaverunt nobis octodecim gr. ann. 

Cerutti, Rechtsbronnen,II p. 603. In 1474 leende een juffrouw Liele Houtappels te 
Zundert van de Heren van Breda een schoof tienden met een waarde van 30 R.g.

9A (juli)

[NC468] Commemoratio Joannae Elias Comise, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1544. 

[NC469] Et Adrianae van der Vorst, conversae huius ecclesiae, que obiit in asceterio de Neerpelt 
1882. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 12 maart 1828 in Bergeyk als Joanna. Professie in 1860. 
In 1860 ook naar Neerpelt.

[NC470] Et Arnoldi van Etten, benefactoris huius monasterii. Obiit in Oosterhout 1928. 

10B (juli)

[NC471] Commemoratio Marthae van Eyl, sororis donatae de conventu Neerpelt 1906.  
Later hier achter geschreven:'Niet van Cath.dal.' 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 24 oktober 1858 te Bavel als Petronilla. Professie in 
1860 te Neerpelt.

11C (juli)

[NC472] Commemoratio Elisabeth Sluijs, quae legavit nobis quinque gr. ann. 

Ob. kap. Op 16 augustus (1428) een memorie voor Elisabeth Nycholai Sluys (1/2 
corona francia). Zeer onzeker of dit dezelfde persoon is.

12D (juli)

[NC473] Commemoratio magistri Joannis Eelen, qui legavit nobis duos lopinos siliginis ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 13 juli (1439) jaargetijde voor magister en kanunnik Johannes 
de Nele (kanunniken 8 gr. vet. kap. 4 gr. vet.). Op 13 juli ook een memorie door de 
kapelanen (4 gr. vet.). Zie voor deze medicus F. Gooskens, 'Twee Bredase kanunniken 
geportretteerd' in: Bijdragen heemkundige kring Breda 1981 p. 22-23. A. Cath. Cart. B 
fol. 128v-130. Bij een roggecyns op goederen in Ginneken vermeld dat deze afkomstig 
was van meester Jan van der Nele.
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[NC474] Et Thomae Maas et Dymphnae Maas, benefactorum huius monasterii. Obierunt Dongen 
1935. 

13E (juli)

[NC475] Commemoratio Margaretae, quae legavit nobis duodecim gr. ann. 

Ob. kap. Op 13 juli twee memories voor een Margareta: Margareta uyten Ghier (3 
lopen rogge 1473) en een Margareta echtgenote van Adrianus Stephani (2 lopen rogge 
1479). Meest waarschijnlijk de tweede, want Adrianus Stephani ook in het necrolgium 
van Catharinadal opgenomen op 17 mei (NC351) met vermelding van zijn echtgenote 
Margaretha.

[NC476] Et reverendi admodum ac amplissimi domini Joannis Baptistae van Simphove, sacrae 
theologiae bachalorii formati, canonici Parchensis, praepositi huius monasterio. Laudabiliter praefuit. 

Necr. Park. Op 15 juli (1796). Geboren in 1729 te Hoegaarden. Professie in 1752. In 
1760 vicaris, 1770 proost. A. Cath. Man. 100. In deze klapper door hem aangelegd 
tussen 1760 en 1770 sprak Van Simphove de hoop uit dat de zusters hem in het 'Doodt 
Boeck' zouden noteren en hem de gebruikelijke gebeden niet zouden weigeren. Hij was 
zeker niet geliefd bij de meeste zusters en in 1779 resigneerde hij en vertrok naar 
Brussel. In 1780 pastoor van Lubbeek. Hij werd op de abdij van Park begraven in de 
kloosterkerk.

[NC477] Et Coletae Cuypers, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1868. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 4 juli 1807 te Lommel als Anna Cath. Professie in 1832.

14F (juli)

[NC478] Commemoratio Elisabethae van der Spout et Petrae sororum, quae legaverunt nobis unum 
halstarium siliginis ann. 

Erens, De oorkonden, p. 281. In 1449 kocht jonkvrouwe Petra, weduwe van Jacobus, 
de zoon van de heer van Oosterhout, een cyns van 2 vertel rogge op goederen te 
Oosterhout. Man. 6 (Cynsregister 1520-1536) fol. 39 en Erens, De oorkonden, p. 151- 
152 en p. 231. Een cyns van 7 lopen rogge op goederen te Ooster- hout was aan het 
klooster gekomen door Lysbet van Spout. Een dochter van Lysbet, Wilhelma, was in 
1444 kloosterzuster te Catharinadal. In 1444 schonk de man van Petra, Jacobus, aan 
Wilhelma een lijfrente van 2 zester rogge. Hiervoor moest Wilhel- ma afzien van 
aanspraken op de erfenis. Idem, p. 289-291. In 1453 gaf Petra, weduwe van Jacobus, 
aan Catharinadal 1 halster rogge voor het jaargetijde van Elisabeth en Petra, dochters 
van Jan van der Spout. Voorts 1 zester roggecyns naar dochter Jan Spout, zuster te 
Catharinadal.
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[NC479] Et Elisabeth Oomen et familiae, benefactorum nostrorum. Obierunt in Teteringen 1903. 

15G (juli)

[NC480] Commemoratio Gerardi Bruggen, qui legavit nobis duodecim gr. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 13 juli 1400 jaargetijde voor Gerardus de Brugghen (18 gr. 
pag.).

[NC481] Et Antoniae Martens, conversae huius ecclesiae. Obiit anno 1891. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 20 april 1823 te Baarle-Hertog als Wilhelmina. 
Professie in 1866.

16A (juli)

[NC482] Commemoratio Elisabethae Antonisse, conversae huius ecclesiae, jubilariae. Obiit anno 
1760. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 26 juni 1684 te Dongen. Professie in 1707.

17B (juli)

[NC483] Commemoratio Wirici de Ulvenhout, qui legavit nobis unum gr. ann. 

Ob. kan. Op 17 juli jaargetijde voor Wiricus de Ulvenhout (2 gr. vet.). Cerutti, 
Rechtbronnen I, p. 112. In 1321 een Wyeric van Ulvenhout genoemd onder 'onse 
cnapen ende onse mannen' van de Heer van Breda.

[NC484] Et Agnetis van den Bos, sororis huius ecclesiae, jubilariae. Obiit anno 1762. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 5 maart te Breda als Elisabeth. Profesie in 1709. 
Gestorven op 11 juli!

18C (juli)

[NC485] Commemoratio Norbertae Cruijsaers, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1670. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 376. Geboren te Baarle als Cornelia. Professie in 1628.

[NC486] Et Joannis Vermeer, patris sororis nostrae Albertae, benefactoris huius monasterii. Obiit in 
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Udenhout 1941. 

19D (juli)

[NC487] Commemoratio Jonae Valc, qui legavit nobis unum fertellum siliginis ann. 

Erens, De oorkonden, p. 205 en p. 289-291. Petra, de weduwe van Jacobus, de zoon 
van de heer van Oosterhout, gaf in 1453 aan het klooster een cyns van 1 vertel rogge op 
goederen te Oosterhout voor het jaargetijde van Jonas, zoon van Johannes Valcken. Uit 
te voeren op de achtste of vijftiende dag na het jaargetijde van Elisabeth en Petra Spout 
(14 juli).

20E (juli)

[NC488] Commemoratio Hadewigis de Bronkorst, quae legavit nobis duos gr. ann. 

[NC489] Et Gertrudis Hartung, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1856. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 26 april 1785 in Amsterdam. Professie in 1821. BB 
XXI (1819). Dotekontrakt van 1600 gulden.

[NC490] Et Ponciae Grauwmans, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1923. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 5 februari 1867 te Rijsbergen als Adriana Maria. 
Professie in 1906.

[NC491] Et Philomenae Verhoeven, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1934. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 11 september 1877 te Breda als Maria. Professie in 
1901.

21F (juli)

[NC492] Commemoratio Joannae de Ghelcom, sororis huius ecclesiae. 1466  
'1466' met een kruisje er voor toevoeging van later. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 72. Zij stierf in 1466. Erens, De oorkonden, p. 270, 272-
273, 282. Tussen 1446 en 1449 genoemd als subpriorin.

[NC493] Et Anastasiae Bellens, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1646. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 378a en 409. Geboren op 5 januari 1621 als Joanna. 
Professie in 1637. In Breda begraven.
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[NC494] Et Elisabethae Jordaens, quondam novitiae huius ecclesiae, quae legavit nobis Mille 
Renenses. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 383. In 1636 kwam zuster Elisabeth Jordaens, begijn te 
Antwerpen, naar Catharinadal. Toen Breda weer aan de Staten kwam ging ze weer 
terug naar Antwerpen als begijn. In 1645 kwam zij met haar zuster Magdalena (ook 
een begijn) wederom in Catharinadal, omdat in Antwerpen ziekte heerste. Elisabeth 
werd ziek en haar zuster verpleegde haar in de proosdij. BB V,78. Op haar sterfbed 
stelde Elisabeth een testament op (13 juli 1646). Catharinadal zou na het overlijden van 
Magdalena 1000 R.g. ontvangen.

[NC495] Et Paulinae van Sleeuwen van der Aa, benefactricis nostri monasterii. Obiit in Dinther 
1925. 

22G (juli)

[NC496] Commemoratio Elisabethae Water, quae legavit nobis duodecim gr. ann. 

GAB II,17 (Register H. Geesttafel) fol. 37v. Voor 1415 kwam een cyns van 5 gr. op 
een huis aan de Visserstraat via tussenkomst van een Lysbeth, echtgenote van Peter van 
den Watere aan de H. Geesttafel te Breda.

[NC497] Et Mechtildis Scenkel, quae legavit nobis quator gr. pag. ann. 

Ob. kap. Op 20 juli (voor 1519) een memorie voor Mechteld, dochter van Henricus 
Schenckel ( 2 schell.)

23A (juli)

[NC498] Commemoratio Arnoldi Gerardi et Heijlwigis Croeck uxoris et prolium suarum, qui 
dederunt monasterio multa bona cum duabus filiabus eorundem consororibus nostris, nominatis 
Gudilia et Christina Croeck. 

Gudilia overleden op 9 sept. 1489, Christina overleden op 26 febr. 1477.

[NC499] Et Francisci van Waardenburg, benefactoris huius domus. 1893 in Tiel. 

[NC500] Et Monicae Rutten, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1930. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 8 november 1879 te Oosterhout als Maria Cath. 
Professie in 1915.
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24B (juli)

[NC501] Commemoratio Andreae de Gageldonc et Elisabethae uxoris eius, qui legaverunt nobis tres 
sol. gr. ann. 

A. Cath. Charter nr. 307. Op 18 maart 1460 schonk Elizabeth, weduwe van Andreas de 
Gageldonck, inwoner van Breda, aan Catharinadal een cyns van 3 schell. gr. op een 
huis aan de Gasthuisstraat. Hiervoor moesten de religieuzen ieder jaar een jaargetijde 
houden voor haar en haar overleden echtgenoot. Zie ook Erens, De oorkonden, p. 304-
305. A. Cath. Man. 3 (Cynsboek 1487-1488). Ontvangst van deze cyns verantwoord in 
de rubriek 'zielgelt' (ZG24)

[NC502] Et Annae, quondam nostri conventus priorissae ante reformationem. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 39. Van der Malen las op een 'slecht papierken' dat 
rond het jaar 1292 priorin was een zuster Anna, die gestorven zou zijn in 1305 op 21 
juli en hij verwijst naar een gekochte cyns. Erens, De oorkonden, p. 40-41. In 1292 
kocht het klooster een cyns van 20 sol. Lovaniensis met het geld dat geschonken was 
door de reeds overleden Theodericus dictus Barlandia voor zijn dochter Anna. 
Waarschijnlijk een regeling voor de bruidsschat.

25C (juli)

26D (juli)

[NC503] Commemoratio Caeciliae Dierix, conversae huius ecclesiae. Obiit anno 1554. 

[NC504] Et Ludolphae de Rooij, sororis huius ecclesiae. Obiit 1959. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 1 maart te Standdaarbuiten als Johanna. Professie in 
1913.

27E (juli)

[NC505] Commemoratio Elisabethae de Steenberghe, monialis in Valle Liliorum, quae legavit nobis 
octo gr. ann. 

28F (juli)

[NC506] Commemoratio Heijlwigis Potters, quae legavit nobis sex gr. pag. ann. 

Ob. kan en Ob. kap. Op 27 juli een jaargetijde door de kanunniken en een memorie 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/NC07.HTM (9 of 10) [16/11/2008 13:08:58]



NECROLOGIUM CATHARINADAL JULI 

door de kapelaans (1411) voor Heylwig, echtgenote van Paulus Potters (kanunniken 7 
« gr. vet. kap. 2 schell.). GAB II,17 (Register H. Geesttafel) fol. 11. Voor 1415 kwam 
een cyns van 6 gr. op de 'stove' te Breda aan de H. Geesttafel via Heylwig Potter. 
Pouwel Potter had hier al eerder 6 gr. cyns op vastgezet.

29G (juli)

[NC507] Commemoratio domini Cornelii Josephi Kock eiusque uxoris dominae Mariae Josephinae 
Langenhoff, parentum sororis nostrae Josephinae, benefactorum huius monasterii. Obierunt in Breda 
1912. 

A. Cath. Man. 102 (Fundatieboek) p. 44. In 1910 gaf Cornelis Kock 500 gulden aan het 
klooster. Het eerste jaar na zijn dood iedere week een mis, de daarop volgende vier jaar 
iedere maand voor hem en zijn echtgenote Maria.

30A (juli)

[NC508] Commemoratio Gerardi Fermentatoris, qui legavit nobis duos gr. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 15 mei (voor 1475) jaargetijde voor Gerardus Fermentatoris 
en zijn zuster Herborch (12 gr. pag.).

31B (juli)

[NC509] Commemoratio Bollaerts et Catharinae sororis eius, quae legaverunt nobis tres gr. ann. 

[NC510] Et Odae de Ghiessen, quae legavit nobis duos sol. et quatordecim st. ann. 

Erens, De oorkonden, p. 250-251 en 265-266. Op 25 juli 1432 had domicella Oda de 
Ghisen haar testament opgemaakt. Een cyns van 2 R.g. op goederen te Rijsbergen ging 
naar Catharinadal en een cyns van 1 Franse kroon ging naar het H. Geestaltaar in de 
Grote kerk. Bij het ontbreken van een rector ging de cyns naar de H. Geesttafel te 
Breda. Dit laatste gebeurde schijnbaar. Zie GAB II,17 (Register H. Geesttafel) fol. 20v. 
Erens, De oorkonden, p. 161. In 1406 kocht jonkvrouw Oda, echtgenote van Jan van 
Ghiesen, al een cyns van 58 gr. op een huis bij de Gasthuispoort. Ob. kan. en Ob. kap. 
Op 1 augustus (1432) een jaargetijde en een memorie voor domicella Oda de Ghiesen 
(kanunniken vertel rogge de kapelanen 1« schell. gr. pag.).
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AUGUSTUS

1C (augustus)

[NC511] Commemoratio Elisabethae de Gael, quae legavit nobis unum gr. ann. 

[NC512] Et Catharinae Olislagers, sororis huius ecclesiae. Obiit 1811. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 7 februari 1735 te Oosterhout. Professie in 1764. BB 
XX (1805). De dokter bezocht haar op 13, 16 en 24 oktober.

2D (augustus)

[NC513] Commemoratio domicellae Liele de Daesdonc et parentum et fratris eius, qui legaverunt 
nobis septem st. ann. 

[NC514] Et Henrici Andre, qui legavit nobis unum gr. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 3 augustus (voor 1427) jaargetijde voor heer Henricus Andree 
(20 1/2 gr. vet.).

3E (augustus)

[NC515] Commemoratio domini et magistri Ancelmi, decani Antverpiensis, qui legavit nobis duos 
lopinos cum dimidio siliginis ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 3 augustus (1449) jaargetijde voor heer Ancelmus Fabri, 
deken van Antwerpen (kanunniken 11 lopen rogge, de kapelanen 15 st.) A. Cath. Man. 
3 (Cynsregister 1487/1488). De executeuren van het testament van heer Ancelmus 
gaven het klooster een cyns van 4 lopen rogge. Geschiedenis van Breda I, p. 162-163. 
Hij stichtte in 1449 te Breda een gasthuis voor acht oude mannen.

[NC516] Et Henrici de Vlijmeren et Gerardi de Santen et Mechtildis Smeets, qui siliginis legaverunt 
nobis octodecim gr. ann. 

Ob. kap. Op 21 oktober (voor 1476) een memorie voor Mechteld de Vlimmeren, alias 
Smets (10 gr. pag.). In het obituarium van de kanunniken staat op 1 mei een jaargetijde 
voor een Margareta, echtgenote van Henricus de Vlymmeren. De kapelaans noemen 
hem echter Henricus de Drunen, wat gezien de datering (voor 1397) waarschijnlijker 
lijkt. In ieder geval bedoelden zij dezelfde persoon, daar het geldbedrag identiek is 
(allebei 6 gr. pag.).
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[NC517] Et Margaretae de Diependael, conversae huius ecclesiae. Obiit anno 1518. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 84. In 1506 gekleed. Man. 4 nr 11. In 1505 ontving het 
klooster voor deze zuster van haar ouders 21« R.g.

4F (augustus)

[NC518] Commemoratio domini magistri Hermanni Maech - de Seghen, presbiteri, qui legavit nobis 
unum Fl. ann. Obiit anno 1544. 

Ob. kan. Op 29 juli jaargetijde voor magister en kapelaan Hermannus Mach (20 st.). 
Ob. kap. Op 29 juli (1544) memorie voor hem en zijn ouders met een bezoek aan zijn 
graf (40 st.).

[NC519] Et Wilhelmi van Gorcum, benefactoris huius monasterii. Obiit Heusden augusti 1923. 

5G (augustus)

[NC520] Commemoratio Margaretae de Irsick, priorissae fidelis, quae reformationem et inclusionem 
procurari fecit et postea vixit undecim annos. Obiit anno 1475. 

Erens, De oorkonden, p. 300, 333-334 en 348. Tussen 1459 en 1473 genoemd als 
priorin. Voerde de grote kloosterhervorming van 1463 mede door.

[NC521] Et domini Joannis Groese, qui legavit nobis tres sol. gr. ann.  
Oorspronkelijk 'Greese'. 

Ob. kan. Op 31 juli jaargetijde voor heer en kapelaan Johannes Groese (7« gr. vet.). 
Ob. kap. Op 15 augustus (1444) memorie voor heer Johannes Groes (3 gr. vet.). Erens, 
De oorkonden, p. 126. In 1377 genoemd als getuige in het testament van Elisabeth van 
Brussel:' Johannes dictus Groese, clericus. Idem, p. 188. In 1417 getuige bij het 
opmaken van het testament van Jan Beys: heer Johannes van der Groese, priester en 
kapelaan van de Grote kerk.

6A (augustus)

[NC522] Commemoratio Margaretae de Cockelberch, quae legavit nobis duodecim gr. ann. 

GAB II,17 (Register H. Geesttafel) fol. 55. Voor 1415 kwam een cyns van 4 gr. op een 
huis te Breda via Mergrieten Kockelberchs aan de H. Geesttafel.

[NC523] Et Petri Binstroe, qui legavit nobis sex gr. ann.  
Oorspronkelijk 'Bistroe'. 
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Ob. kan. Op 7 augustus (voor 1403) jaargetijde van Petrus, zoon van Paulus Bynstroe 
(15 gr. pag.)

[NC524] Et Theresiae Coen, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1701. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 15 januari 1656 te Geertruidenberg als Catharina. 
Professie in 1683. BB VIII,75. Voor 1683 was ze begijn te Breda. De proost ontving 
van haar 640 gulden voor haar levensonderhoud.

[NC525] Et Adrianae Petri Vervoort, qui legavit nobis centum quinquaginta Fl. cum obligatione ad 
legendam missam. Obiit anno domini 1763. 

[NC526] Et Adrianae Gysen-van den Hout, filiae devotae, quae legavit nobis centum quinquaginta 
Fl. cum obligatione ad legendam missam et debetur conventui albus panis. 

7B (augustus)

[NC527] Commemoratio Agnetis de Camera, quae legavit nobis unum gr. ann. 

8C (augustus)

[NC528] Commemoratio Julianae Pels, conversae et sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1812. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 11 december 1734 te Oosterhout als Maria. Professie in 
1757.

[NC529] Et Augustinae van Spaandonk, sororis de conventu Neerpelt. Obiit anno 1870.  
Later toegevoegd met potlood:'Niet van C'dal. Aldaar ingetreden'. 

9D (augustus)

[NC530] Commemoratio Walteri de Goerle, qui legavit nobis unum quartarium siliginis ann. 

Erens, De oorkonden, p. 166-168. In 1407 stond een Walter de Goerle, samen met zijn 
twee neven heer Walter en Jan, aan Catharinadal de tienden te Goerle af. Dit voor de 
nagedachtenis van zijn zuster Luytgaert, die priorin was geweest. Een dochter van hem, 
ook een Luytgaert, was zuster te Catharinadal in 1407.

[NC531] Et Catharinae Block, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1760. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 17 augustus 1695 te Oosterhout als Cornelia. Professie 
in 1716.

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/NC08.HTM (3 of 10) [16/11/2008 13:09:00]



NECROLOGIUM CATHARINADAL AUGUSTUS 

[NC532] Et Sussannae Brouwers, conversae et sororis huius ecclesiae. 1819. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 22 november 1758 te Oosterhout als Aldegunde. 
Professie in 1784.

[NC533] Et Hugonae van de Goorberg, sororis asceterio Petropolitani. Obiit 1937. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 31 augustus 1902 in Beek als Aldegonde Corn. 
Professie in 1930. In 1931 naar Petropolis.

10E (augustus)

[NC534] Commemoratio Lievelt de Gheel, qui legavit nobis octodecim gr. ann. 

Ob. kap. Op 10 augustus (1425) memorie voor Lieve van Gheel (1 schell.).

11F (augustus)

[NC535] Commemoratio Joannis Beijs et uxoris eius, qui legaverunt nobis unum halstarium siliginis 
ann. 

A. Cath. Charter nr. 186. Erens, De oorkonden, p. 187-188. In december 1417 schonk 
Jan Beys, inwoner van Breda, aan Catharinadal twee cynzen van 1 zester rogge, 
waarvan een op goederen in Alphen. Dit voor zijn jaargetijde en dat van zijn vrouw 
Elisabeth. Ob. kan. Op 13 augustus (1434) jaargetijde voor Johannes Beys (1 vertel 
rogge). Op 3 juli (1435) jaargetijde voor Elizabeth zijn echtgenote (1 vertel rogge). Ob. 
kap. Op 13 augustus (1434) memorie voor Johannes Bays alias van der Molen (18 gr. 
pag.).

[NC536] Et Joannae Mariae Mintart, suppriorissae huius ecclesiae. Obiit anno 1698. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 428. Geboren in Leuven in 1645. Subpriorin in 1675. 
BB VII,127. Dotekontrakt van 600 gulden. BB VII,125. Haar vader verzocht in 1677 
om uitstel van betaling, omdat de Franse troepen een huis hadden platgebrand waarop 
ze een rente hadden.

12G (augustus)

[NC537] Commemoratio Zoetae Scenckel, qui legavit nobis quator gr. ann. 

[NC538] Et Gertrudis Maesmans, quae legavit nobis quindecim gr. pag. ann. 
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13A (augustus)

[NC539] Commemoratio Monicae Bauwens, conversae huius ecclesiae, jubilariae. Obiit 1752. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 24 oktober (te Onsenort ?) als Elisabeth. Professie in 
1699.

[NC540] Et Henrici van Sleeuwen, benefactoris nostri monasterii. Obiit in Dinther 1926. 

14B (augustus)

15C (augustus)

16D (augustus)

17E (augustus)

[NC541] Commemoratio Catharinae de Riele, quae legavit nobis tres gr. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 13 augustus (voor 1434) overleed Catherina de Riele (8 gr. 
pag.). GAB II,17 (Register H. Geesttafel) fol. 72v. Voor 1415 gaf een Katelin van Riel 
aan de H. Geesttafel te Breda een cyns van 6 gr. op haar hoeve te Boeimeer bij Breda. 
A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 74 en Man. 3 (Cyns register 1487-1488). Later (rond 
1484) was er op Catharinadal een zuster met dezelfde naam. Erens, De oorkonden, p. 
372-373. Op 22 maart 1486 stelt Catharinadal een zaakvoerder aan voor het in 
ontvangst nemen van een huis, gelegen naast de Vleeshal van Breda, uit de 
nalatenschap van Peter van Riel en zijn vrouw Kathrynen.

[NC542] Et domini Servatii Busen, qui legavit nobis semel quindecim Fl. Ren. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 222. In 1557 stierf heer Servaas Buysen, kapelaan.

18F (augustus)

[NC543] Commemoratio domini Henrici Tulit, praesbiteri, qui legavit nobis duodecim gr. ann. 

19G (augustus)

[NC544] Commemoratio Joannae Horivorts, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1666. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 378. Geboren op 23 september 1613. Professie in 1631. 
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BB IV, 172. Zij maakte in 1631 haar testament. Al haar goederen gaan naar 
Catharinadal. Mocht het klooster uitgestorven raken dan moesten alle goederen naar 
Pràmontrà in het bisdom Laon.

[NC545] Et Wilhelmi Wouwen, qui legavit nobis duos Fl. Ren. ann. Pro quo conventus obligatur 
legere unem Miserere. 

A. Cath. Man. 6 (Cynsregister 1520-1536). Voor 1520 kreeg Catharinadal van Willem 
Wouwen een cyns van 3 R.g. op een huis te Breda. A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 91. 
Een dochter van hem, Catharina, was waarschijnlijk tussen 1481 en 1522 zuster van 
Catharinadal.

[NC546] Et Josephae Otgens, sororis huius ecclesiae, jubilariae. Obiit anno 1763. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 10 februari 1687 te Oosterhout. Professie in 1706.

20A (augustus)

[NC547] Commemoratio Margaretae de Wuchtschoet, quae legavit nobis tres sol. gr. et quator den. 
ann. 

Ob. kan. Op 28 maart (1466) jaargetijde voor Margareta de Vuchtschoet (1 vertel 
rogge). Op 28 maart ook jaargetijde door de Bredase begijnen. IJsseling, Inventaris, 
regest 130. In 1442 kocht jonkvrouw Mergriet Petersdochter van den Vuchtschoot een 
cyns van 1 zester rogge op grond in Princenhage.

[NC548] Et domini Hermanni, praesbiteri et parentum eius, qui legaverunt nobis sex gr. ann. 

Erens, De oorkonden, p. 201-202. In 1425 kocht de priester Hugheman, zoon van 
Merten Floryszoon, een cyns van 12 oude gr. tourn. op een huis buiten het Gasthuis te 
Breda. A. Cath. Charter nr. 292. In 1452 gaf Hughemannus Martini, priester en 
kapelaan van de OLV kerk te Breda, van deze cyns 12 oude gr. aan Catharinadal voor 
zijn jaargetijde en dat van zijn moeder Katherina Nachtegaels en zijn zuster Maria. Ob. 
kan. en Ob. kap. Op 20 augustus (1458) jaargetijde voor heer Hugemannus Martini. De 
kapelanen en kanunniken verdeelden 15 gr. vet.

[NC549] Et reverendi domini Joannis Antonii van Beveren, sacerdotis in Belgio et parochi in 
Auderghem, benefactoris huius domus. Obiit 1900. 

[NC550] Et Corneliae van Etten, benefactricis huius monasterii. Obiit in Oosterhout 1928. 

21B (augustus)

[NC551] Commemoratio domini Segeberti filii Wirici. 
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Misschien de zoon van Wiricus van Ulvenhout. Zie 17 juli.

[NC552] Et Monicae Bogaerts, conversae huius ecclesiae. Obiit anno 1680. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 378. Geboren op 9 september 1610 als Henricken. 
Professie in 1631. Dote van 106 gulden.

22C (augustus)

[NC553] Commemoratio Egidii Uijten Campe, qui legavit nobis duos sol. gr. ann. 

Cerutti, Rechtsbronnen I, p. 314. In 1383 werd Gielis van den Camp met 3 zester rogge 
beleend te Princenhage door de Vrouwe van Breda. Ob. kan. Op 22 augustus 
jaargetijde voor Egidius de Campis (1 vertel rogge « gr. vet.). Ob. kap. Op 22 augustus 
(1411) een memorie (27 gr. pag.).

[NC554] Et Theodericae Heijm, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1510. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 70 en 72. In 1463 gekleed, in 1466 professie. Erens, De 
oorkonden, p. 327-330. Op 30 juni 1465 stelde Goeswinus Heijm, rentmeester van 
Philips van Bourgondië en burger van 's-Hertogenbosch, zijn testament op. Geld naar 
de kerkfabriek van Luik, predikheren en broederschap van Maria. Zijn dochter 
Theoderica, geprofeste non te Catharinadal, krijgt een lijfrente van 20 R.g. Na de dood 
van haar moeder nog eens 10 R.g. Goeswinus wilde voor zichzelf en zijn vrouw 
Elisabeth na zijn dood (31 augustus 1470) een jaargetijde in het klooster met een vigilie 
van 9 lessen en een mis. Hiervoor kreeg Catharinadal 12 kwarten Rijnwijn te betalen 
uit de opbrengst van de tienden in Veghel. Hij kreeg echter geen vermelding in het 
necrologium. Niet betaald? A. Cath. Man. 3. In 1488 ontving het klooster voor haar een 
lijfrente van 40 gulden.

[NC555] Et Siardae van der Linden, conversae huius ecclesiae. Obiit anno 1703. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 24 november 1639 te Tilburg als Pieterken. Professie in 
1667.

[NC556] Et Victoriae de l'Huvenne, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1838. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 6 maart 1773. Professie in 1805.

[NC557] Et Gertrudis Franken, sororis de conventu Neerpelt. Obiit anno 1873. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 19 augustus 1828 te Wouw als Anna Corn. Professie in 
1859. In datzelfde jaar naar Neerpelt.
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23D (augustus)

[NC558] Commemoratio domicellae Elisabethae de Meerhem vel de Roma, quae legavit nobis decem 
Fl. Ren. ann. Obiit anno 1486. Pro qua conventus obligatur ad mediam commendationem.  
'Pro...commendationem' tussen sterretjes geplaatst. 

Ob. kan. Op 23 augustus (1475) jaargetijde voor Elizabeth de Meerhem, echtgenote 
van Goswinus de Roma (2 vertel rogge). Ob. kap. Idem, jaargetijde met met jaartal 
1487 en 1 vertel rogge. Het jaar 1475 kan niet kloppen, want nog op 15 juli 1476 
beleende Engelbrecht van Nassau zijn secretaris Goessen van Romen en zijn vrouw 
Lysbet met gorsen in Terheyden. Drossaers, Het archief, regest 2005. Wij houden het 
daarom op het jaar 1486.

[NC559] Et Gilbertae Berkers, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1839. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 18 februari 1795 te Helmond als Anna Cath. Professie 
in 1821.

24E (augustus)

[NC560] Commemoratio Aleijdis de Vos, suppriorissae huius ecclesiae. Obiit anno 1567. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 85. Kleding in 1506, professie in 1509. BB III,G 163. 
In 1548 genoemd als subpriorin. Man. 6 (Cynsregister 1520-1536). Een cyns van 6 R.g. 
op goederen in Princenhage kwam aan het klooster voor zuster Aleyde Vos. Eerst 
rustte deze cyns op goederen in Antwerpen.

25F (augustus)

26G (augustus)

[NC561] Commemoratio domini Joannis Tierloet, presbiteri, qui legavit nobis octodecim gr. ann. 

Ob. kan. Op 29 augustus jaargetijde voor heer Johannes Tierloot (2« gr. vet.). Ob. kap. 
Op 28 augustus memorie met toevoeging kapelaan (9« gr. vet.). Erens, De oorkonden, 
p. 115. In 1370 gaf Jan Tierloet met toestemming van zijn voogd de priester Jan 
Tierloet, aan Zebrecht en Pieter Tierloet 3 schell. cyns op een goed te Breda voor hun 
jaargetijde in Catharinadal. Zie ook Erens, De oorkonden, p. 83-84. GAB II,17 
(Register H. Geesttafel) fol. 37v. Voor 1415 schonk een heer Jan Tierloet met zijn 
broer Zebrecht aan de H. Geesttafel te Breda een cyns van 10 schell. en 10 penn. op 
een huis in de Catharinastraat. Erens, De oorkonden, p. 125. In 1377 priester Johannes 
Tierloet uitvoerder van het testament van Elisabeth Brussel.
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27A (augustus)

[NC562] Commemoratio Paulae Buijx, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1667. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 426. Geboren op 2 maart 1630 te Baarle als Catharina. 
Professie in 1658.

28B (augustus)

[NC563] Commemoratio domini Seberti Pauli, qui legavit nobis unum gr. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 29 augustus (voor 1384) jaargetijde voor de priester Zebertus 
filius Pauli (2 gr. pag.).

[NC564] Et Mariae Catharinae van Kuijs, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1747. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren in Vleemen op 16 juli 1675 als Maria. Professie in 1701. 
BB IX 115. Dotekontrakt uit 1699. Dote bedraagt 1150 gulden, een zilveren lepel en 
een gouden ring.

29C (augustus)

[NC565] Commemoratio Wilhelmi de Oosterseel, qui legavit nobis sex gr. pag. ann. 

Ob. kan. Op 29 augustus (1415) jaargetijde voor Wilhelmus de Oosterzeel (12« st.). 
Ob. kap. Op 30 augustus (1415) memorie van hem (« Fl. hollandie). GAB II,17 
(Register H. Geest- tafel) fol. 30v. Voor 1415 schonk Willem van Oesterzeel aan de H. 
Geesttafel van Breda een cyns van 6 Botdragers (stuivers). Aan de kerk van Breda 3 
botdragers. Idem fol. 66v. Hij woonde aan de markt. Drossaers, Het archief, regest 714. 
In 1376 genoemd als vertegenwoordiger van de heer van Breda. Idem, regest 790. In 
1388 genoemd als rentmeester van Breda. Geschiedenis van Breda I, p. 209. Zijn zoon 
Willem (de jonge) werd in 1392 stadsklerk (secretaris) van Breda.

[NC566] Et reverendi admodum ac amplissimi domini Francisci Brouwers, ex-canonico Bernensi, 
fere per viginti quinque annos prepositi huius monasterii. Obiit Romae anno 1866. 

A. Cath. BB XXIV 232. In 1837 aangesteld als proost. Onder zijn regime moesten de 
zusters zeer veel vasten. De situatie werd onhoudbaar en proost Brouwers werd in 1862 
van zijn functie ontheven.

[NC567] Et Mariae van Meel, benefactricis huius domus. Obiit Bredae 1908. 
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30D (augustus)

[NC568] Commemoratio Joannae de Nova Domo, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1479. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 62. In 1453 kreeg het klooster voor juffrouw Nieuwen 
Huys een lijfrente. Man. 1 fol. 93v. In 1457/58 gaf ze 10 st. voor bier. Gezien volgorde 
in 'zielgelt' lijst overleed ze tussen 1471 en 1477.

[NC569] Et Annae Ariaense Claesens, quae legavit nobis quingentos Renenses. Obiit in 
Misselbroeck anno domini 1687. Pro qua conventus obligatur legere unum Miserere. 

31E (augustus)

[NC570] Commemoratio Petri de Gageldonc, militis, qui legavit nobis decem gr. ann.  
'militis' boven de regel bijgeschreven. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 31 augustus jaargetijde voor heer Petrus de Gageldonck, 
ridder (miles) (15 gr. vet.). Erens, De oorkonden, p. 132-133. In okt. 1383 schonk Peter 
van Gagheldonc aan Catharinadal cynzen van 4 schell. 6 penn. en 12 gr. op huizen in 
Terheijden. Voorts een cyns van 37« gr. en 6 oude gr. op twee huizen te Breda. 
Drossaers, Het archief, regest 790. In 1388 genoemd onder de knapen en leenmannen 
van Breda. Na 1466 was een naamgenoot rentmeester van Catharinadal. Deze gaf in 
zijn testament (A. Cath. Charter nr. 359) d.d. 1 maart 1478 aan Catharinadal voor zijn 
jaargetijde een cyns van 4 Arn. guldens op een huis te Breda. Niet genoteerd in het 
kloosternecrologium!

[NC571] Et Barbarae Tegenbosch, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1821. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 30 januari 1741 te Turnhout als Theresia. Professie in 
1767. BB XV. Dotekontrakt uit 1767 (600 gulden). BB XVII. In 1773 was ze ziek en 
kreeg diverse medicijnen van de huisdokter: dokter J. Janssen.

</HTML 
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SEPTEMBER

1F (september)

[NC572] Commemoratio Cornelii Graauwmans eiusdemque uxoris Annae Corneliae Voeten, 
parentum sororis nostrae Ponciae, benefactorum huius domus. Rijsbergen anno 1901 obierunt. 

2G (september)

[NC573] Commemoratio domini Joannis de Ockel et parentum eius, qui legaverunt nobis viginti gr. 
ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 2 september (voor 1371) jaargetijde voor de priester Johannes 
de Oekele (8 gr. pag.). Een Lauretta de Oekel was in 1357 kloosterzuster in 
Catharinadal. Erens, De oorkonden, p. 84.

[NC573a] Et Gerardi Snoek eiusque uxoris Catharinae Naalden, parentum sororis nostrae Agnetis. 
Obierunt in Teteringen 1911. 

3A (september)

[NC574] Commemoratio domicellae Leonarae van den Noot, monialis in Nasareth apud Waelwijck, 
quae legavit nobis duodecim Fl. Ren. semel. 

[NC575] Et sororis Joannae van den Stegen, quondam priorissae huius ecclesiae. Obiit anno 1647. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 322 en 333. Professie in 1589, priorin in 1620. Man. 25 
(Rekening priorin 1613-1615) fol. 78v. Het klooster ontving voor haar een rente van 12 
R.g. Toen ze in 1620 priorin werd begon ze met 'een nieuwe corasie' de 
kloostergoederen te beheren. Zij was gedurende twee jaar de enige geprofeste non in 
Catharinadal. Idem, p. 371-373. In 1627 kreeg ze verschil van mening met de proost 
die het beheer van de goederen overnam. Johanna vertrok in dat jaar naar haar familie 
in 's-Hertogenbosch (haar vader was Raadsheer). December 1628 deed ze afstand van 
het priorinschap. Vanaf 1630 kreeg ze een alimentatie van 400 gulden per jaar. In juli 
1647 werd ze ziek en kreeg een kankerachtig gezwel op haar bovenbeen zo groot als 
een hand waaruit vocht kwam. Medicijnen hielpen niet en ze stierf op 3 september.

[NC576] Et sororis eius Elisabeth van den Stegen, quae legavit nobis centum Fl. 

[NC577] Et Theresiae Schuermans, sororis huius ecclesiae. Obiit anno domini 1673. 
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A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 427. Geboren in 1642 te Breda als Wilhelma. Was eerst 
begijn in Breda. Professie in 1665. In Breda begraven.

[NC578] Et Beatricis Herps, conversae et sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1837. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 29 mei 1750 te Breda als Anna Elis. Professie in 1780.

4B (september)

[NC579] Commemoratio Elisabethae Martini, conversae huius ecclesiae. Obiit anno 1513. 

[NC580] Et Elisabethae Sterkens, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1494. v. 1436.  
'v. 1436' later bijgeschreven. Moet zijn 1463. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 70. In 1463 gekleed. Idem, p. 91 en Man. 6 
(Cynsregister) fol. 43. Met haar kwam aan het klooster een cyns van 3 R.g. en een cyns 
van 1 zester rogge op goederen te Chaam.

[NC581] Et Ludolphae le Roy, sororis huius ecclesiae et bibliothecariae. Obiit 1906. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 13 april 1846 in Puers (?) als Maria Lud. Professie in 
1869.

5C (september)

[NC582] Commemoratio domini Wilhelmi Sterken, qui legavit nobis sex sol. pag. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 3 september (1401) jaargetijde van heer Wilhelmus Fortis, 
deken van het Bredase kapittel (20 schell. turn.). GAB II,17 (Register H. Geesttafel) 
fol. 25v. Voor 1415 schonk heer Willem Sterken, 'de deken', aan de H. Geesttafel, een 
cyns van 9 zester rogge op weilanden in Rijen. Zie voor hem: F. Gooskens,'De 
kanunniken verbonden aan het collegiale kerk te Breda (1303-1504)' in : Jaarboek 'De 
Oranjeboom' 34 (1981)p. 59,60 en 64.

6D (september)

[NC583] Commemoratio Joannis Ruijssener et uxoris eius, qui legaverunt nobis duos gr. ann. 

Erens, De oorkonden, p. 156, 157,159-160. Jan die Ruijckeneer was in 1401 schepen 
van Breda. In 1404 verkocht Hildegondt, de dochter van Pauwel Bystroe en echtgenoot 
van Jan Ruijckeneer den oude, een cyns van 2 schell. oude gr. aan de kerkmeesters te 
Breda. Cerutti, Rechtsbronnen I, p. 90 en GAB II, 17 (Register H. Geesttafel) fol. 59v. 
Vanaf 1310 valt de familie Ruijseneer in verband te brengen met de exploitatie van 
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molens. In 1310 nam een Jan Rucenare twee windmolens buiten Breda in exploitatie. 
In 1415 was er een 'Ruijseneers watermolen' langs de Mark. Ob. kan. en Ob. kap. Op 6 
september (voor 1514) jaargetijde van Johannes Rucenaer (Ruijssener) senior en zijn 
echtgenote (9 gr. vet. en 6 gr. pag.).

[NC584] Et Mariae de Gronsel, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1508. 

A. Cath. Man. 3 (Cynsregister 1487/88). Het klooster kreeg voor de zusters (Maria en 
Wendelina) van Gronsel een lijfrente van 40 gulden.

[NC585] Et Aldegondis Clephas, sororis huius ecclesiae, jubilariae. Obiit anno 1915. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 9 oktober 1837 te Oosterhout als Maria Ant. Professie 
in 1862.

7E (september)

[NC586] Commemoratio Petri natalis de Sovenberger et Elisabethae uxoris eius, qui legaverunt nobis 
duos sol. gr. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 7 september (voor 1463) jaargetijde voor Petrus Bastaert, zijn 
vrouw Elisabeth en zijn dochter (32 gr. pag.). Erens, De oorkonden, p. 155. In 1401 
kocht een 'Margriet Peter Bastaerts wittighe dochter' een cyns van 3 zester rogge op 
een hoeve te Teteringen.

[NC587] Et Christinae de Wijck, conversae huius ecclesiae. Obiit anno 1491. 

A. Cath. Man. (cynsregister 1487/88). Een cyns van 7 lopen rogge op goederen in 
Rijsbergen was afkomstig van zuster Stinen van Wijck. Zij erfde deze cyns van Peter 
van Overacker (later deze cyns op een ander goed gezet). Een cyns van 1 zester rogge 
op goederen in Terheijden kwam ook via haar aan het kloos- ter. Later kocht het 
klooster het onderpand, waardoor de cyns wegviel.

[NC588] Et Dimpnae Muetsaers, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1673. 

A. Cath. BB VI,28. In 1669 genoemd als kloosterzuster en procuratersse.

[NC589] Et Rosae van Hagens, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1854. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 19 juli 1804 te Breda als Carolina. Professie in 1827.

8F (september)
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[NC590] Commemoratio Heijlwigis de Camera, quae legavit nobis unum gr. ann. 

Ob. kan. Op 7 september (voor 1463 en voor Petrus Bastaert) jaargetijde van Heylwig 
de Camera (4 schell. pag.).

9G (september)

[NC591] Commemoratio Gudiliae Croeck, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1489. 

[NC592] Et Henrici Ulricx, qui legavit nobis duos gr. pag. ann. 

[NC593] Et Gertrudis de Cromvoert et parentum eius, quae legaverunt nobis unum sextarium siliginis 
ann. 

Erens, De oorkonden, p. 305-306 en 350 en Man. 6 (Cynsregister 1520-1536) fol. 41v. 
In 1460 kocht Geertrui, dochter van wijlen Peter Cromvoort, een cyns van 1 zester 
rogge op een huis te Bavel. In 1520 was deze cyns reeds in het bezit van het klooster en 
werd in 1544 afgelost.

10A (september)

[NC594] Commemoratio Joannis van der Legghe et Ydae uxoris suae et prolium suarum, qui 
legaverunt nobis unum sol. et duos den. ann. 

[NC595] Et Joannae Spierincx, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1479. 

A. Cath. Man. 3 (Cynsregister 1487/88). Een cyns van 1 vertel rogge op een goed in 
Ginneken kwam aan het klooster via zuster Jan Spierinck.

[NC596] Et Magdalenae Ma(r)sschereels, priorissae huius ecclesiae. Obiit anno 1590. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 84. Kwam in 1517 in het klooster, 1519 gekleed. Idem, 
p. 94. In 1524 geprofest. Van der Aura, Geschiedkundige bijdragen, p. 96 geeft het jaar 
1520. Dit laatste jaar waarschijnlijker gezien Man. 7 (Rekening priorin 1521-1522) fol. 
13. Het klooster ontving toen van van zuster Magdalena 26 R.g. In 1545 priorin.

[NC597] Et Clarae Brusselaers, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1661. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 410. Geboren op 21 september 1631. Professie in 1655.

11B (september)

[NC598] Commemoratio domini Laurentii Oskens, praepositi huius conventus in reformationem. 
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Obiit anno 1479, peste sublatus.  
'peste sublatus' later aangevuld op opgeplakt papiertje. Hieronder geschreven 'pestilentia'. 

Erens, De oorkonden, p. 348 en 356. In 1473 en 1476 genoemd als priester, Norbertijn 
en biechtvader van St. Cathari- nadal.

[NC599] Et Annae Piggen, conversae huius ecclesiae. Obiit anno 1550. 

12C (september)

[NC600] Commemoratio Elisabethae de Bruxella et matris eius, quae legaverunt nobis viginti 
quinque sol. gr. ann. 

Erens, De oorkonden, p. 124-126. Op 4 september 1377 stelde Elisabeth de Bruxcella, 
reeds zwak van lichaam, haar testament op in een kamer te Catharinadal. Ze schonk 
geld en goederen aan de H. Geesttafel, de kerk van Breda, de kapel van Markendaal en 
de kerk van de begijnen. Catharinadal kreeg een weiland en een cyns van 2 gouden 
'hellingos' voor een dagelijkse mis aan een altaar. Voorts kreeg het convent een bedrag 
van 12 schell. gr. voor de aankoop van een cyns voor haar jaargetijde. Tenslotte kregen 
twee kloosterzusters, Clarissa en Chisen, kleine schenkingen. De kosteres van het 
klooster kreeg een 'pannum sedilem' met 'mappa'. Ze overleed waarschijnlijk op 12 
september 1377.

[NC601] Et Avesoetae Alaerts, begginae, quae legavit nobis quator Fl. ann. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 90. Tussen 1444 en 1471 genoteerd in een register 
onder de rubriek 'ontvangsten uit testamenten' dat Soet Alaerts, 'de beghyne', voor haar 
jaargetij- de een cyns van 2 R.g. op een huis te Breda aan het klooster gaf.

[NC602] Et Jacobae van Kakerken, sororis huius ecclesiae. Obiit 1846. Jubilaria. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 23 april 1773 als Fran- cisca Joanna. Professie in 1794.

[NC603] Et Siardae Rombouts, sororis de conventu Neerpelt. Obiit anno 1895. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 25 juli 1820 te Oosterhout als Huberdina. Professie in 
1848. In 1858 naar Neerpelt.

13D (september)

[NC604] Commemoratio Elisabethae de Ghilse, quae legavit nobis quator gr. ann. 

[NC605] Et Catharinae de Bordonc, viduae, quae reliquit nobis triginta Fl. Ren. semel. Obiit anno 
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1479. 

[NC606] Et Elisabethae Rooksnoer, conversae huius ecclesiae. Obiit anno 1943. 

14E (september)

[NC607] Commemoratio Catharinae Bistroë, quae legavit nobis sex gr. pag. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 13 september (voor 1418) jaargetijde voor Katherina 
Binstroes, echtgenote van Andreas Bots (12 gr. pag.).

[NC608] Et Gertrudis Uijtencampe, quae legavit nobis duos sol. gr. ann. 

Ob. kan. Op 14 september jaargetijde voor domicella Gertrude de Campe (una cappa 
blavea). Ob. kap. Op 14 september (1418) memorie (27 gr. pag.). In Ob. kan. en Ob. 
kap. ook op 21 mei (1478) jaargetijde voor domicella Getrude van den Campe, 
echtgenote van Walter van Diesbeeck. Dit lijkt gezien de bedragen en het jaartal een 
andere persoon.

15F (september)

[NC609] Commemoratio Ydae Soffaerts, quae legavit nobis sex sol. gr. pag. ann. 

[NC610] Et Gerardi Smits, qui legavit nobis trecentos Fl. semel. Obiit anno 1722. 

[NC611] Et Aloysiae Binck, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1968.  
Met potlood geschreven. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 15 mei 1896 in Rijkevorsel als Anna Elis.

16G (september)

[NC612] Commemoratio magistri Rudolphi Snoek, artium magistri ac sacrae teologiae bachalaurii, 
confessarii huius ecclesiae. Qui legavit nobis donum praetiosum.  
Oorspronkelijk stond er 'ommemoratio' en de 'G' van de daghoofdletter aangezien voor een C. 

zie (NC372). In 1543 Wilhelmus de Werdighe aangesteld als zijn opvolger als 
biechtvader. Daar genoemd Roelof Schoek.

[NC613] Et reverendi admodum ac amplissimi domini Augustini Martens, ex-canonia Tongerloensi, 
per 36 annos praepositi huius monasterii. Obiit 1898, aetatis suae 80. 

Necr. Tongerloo, p. 185. Op 16 september frater Augustinus Martens. Geboren op 25 
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mei 1818 te Baarle-Nassau. Professie in 1840. In 1860 vicaris te Neerpelt, in 1862 
proost van Catharinadal.

17A (september)

[NC614] Commemoratio Mechtildis Damen, quae legavit nobis unum sol. gr. ann. 

[NC615] Et Adrianae de Laerhoven, conversae huius ecclesiae. Obiit anno 1658. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 377. Lekezuster. Professie in 1629.

18B (september)

[NC616] Commemoratio Antoniae Emmens, sororis donate. Obiit anno 1479. 

[NC617] Et domini persone in Minderhout, qui dedit nobis octodecim Fl. et duos st. 

Necr. St. Michiels, p. 153. Op 13 september (1612) memorie voor heer Dionysius 
Feyten, die in 1592 abt werd van het klooster. Hij was ook pastoor van Minderhout.

[NC618] Et Adrianae Adriaenssens, conversae huius ecclesiae. Obiit anno 1674. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 426. Geboren als Maeken. Professie in 1660.

19C (september)

[NC619] Commemoratio Gertrudis Canters, quae legavit nobis unum halstarium siliginis ann. 

[NC620] Et Joannae Heijcans, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1739. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 15 januari 1671 te Tilburg. Professie in 1701. BB IX, 
122 en Man. 36 fol. 59. De dote bedroeg 2800 gulden. Voor haar professie stichtte ze 
een jaargetijde voor haar ouders met een vigilie van 9 lessen, een mis en een 
wijnuitdeling. Hiervoor gaf ze 1050 gulden.

20D (september)

[NC621] Commemoratio domicellae Walburgis Masschereels uxoris de Bocholt, quae legavit nobis 
aliquos Fl.  
Onder de eerste s van de achternaam een 's' geschreven en onder de c een 'k'. 

A. Cath. Man. 7 (Rekening priorin 1528-1529) fol. 124v. In dat jaar woonde een 
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jonkvrouw Walborch Massereels op het klooster, want de priorin ontving 14 R.g. voor 
haar levensonderhoud.

21E (september)

[NC622] Commemoratio Catharinae Helije, begginae, quae legavit nobis quator gr. ann. 

Ob. kap. Op 24 september (1458) jaargetijde van de begijn Katharina Neelen (1 Fl. 
arnoldi).

[NC623] Et Mechtildis de Zalmen, quae legavit nobis septem sol. gr. pag. et unum Fl. ann. 

A. Cath. Charter nr. 272a. Op 29 januari 1443 schonk de 'edele vrouwe' Mechtild de 
Zalmen een cyns van 1 Arn. gulden aan Catharinadal voor de verlichting van het 
Heilige Sacrament in de kloosterkerk. Een Jan, zoon van Walter van Gilze, had 
Mechteld deze cyns gegeven, die berustte op zijn huis aan het Gasthuisein- de. GAB 
II,17 (Register H. Geesttafel) fol. 20 en 20v. Enige jaren na 1415 werd opgetekend dat 
een cyns van 3 schell. op een huis in de Visserstraat afkomstig van 'joffrouwen van 
Salem'. Ob. kan. Op 22 september (1458) jaargetijde voor domicella Machteld van 
Zalmen (8 gr. vet.) Ob. kap. Op 22 september (1433) voor haar een memorie (3 
schell.). A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 59. Een zeer cryptische aantekening in de 
marge '1440 wirt priorin suster Magtildis van Salmen ontfanck een chyns van een 
gouden croon op 't Ginnekens eynt sterft 1448'. Kunnen we dit zo interpreteren dat ze 
in 1440 kloosterzuster was (later uitgetreden?). Ze overleed dus in 1448 of 1458.

[NC624] Et Petri Dionisii Heijcants et Gertrudis Colen coniugum, pro quorum anniversario legavit 
Joannae Heijcants, filia ipsorum legitima huius monasterii religiosa professa octingentos Fl. Cum 
obligatione officii defunctorum 9 lectionum et mediae commendationis, cum missa sine cantu; ea die 
debetur religiosis media pinta vini cum albis panibus et portione extraordinaria.  
'Cum...extraordinaria' tussen sterretjes geplaatst. 

Zie BB IX, 122 en Man. 36 fol. 59. Zie ook bij 19 sept. (NC620)

22F (september)

[NC625] Commemoratio Catharinae de Ockele, quae legavit nobis tres gr. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 29 september (voor 1398) jaargetijde van Katherina, dochter 
van Nicolaus de Oeckel en echtgenote van Petrus de Gageldonck (6 gr. pag.)

[NC626] Et Agnetis de Monte, conversae huius ecclesiae. Obiit anno 1546. 

[NC627] Et Mariae Smits, sororis huius ecclesiae et magistrae novitiarum. Obiit anno 1739. 
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A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 426. Geboren op 8 september 1636 te Parijs, waar haar 
ouders voor zaken waren. Professie in 1662.

23G (september)

[NC628] Commemoratio Hermannae de Wij, sororis huius ecclesiae. Obiit 1479.  
Boven en onder 'obiit' een pijltje geplaatst om aan te geven dat ze in het zelfde jaar overleden zijn. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 62. In 1453 ontving het klooster een lijfrente voor 
juffrouw Van Wije. Erens, De oorkonden, p. 312. Zij werd echter in 1463 niet 
genoemd onder de kloosterzusters. Zij kwam waarschijnlijk pas in 1467 in 
Catharinadal.

[NC629] Et Gerardae de Zallant, secundae priorissae huiuus ecclesiae in reformationem. Istae duae 
moniales obierunt una die in quinque horis ex pestilentia anno 1479 et quinque antea in viginti tres 
diebus obierunt et ex pestilentiae. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 72. In 1467 kwam Gerarda vanuit het het 
Norbertinessenklooster Zennewijnen in Gelderland naar Catharinadal. Twee zusters 
gingen vanuit Catharinadal naar Zennewijnen (Arnolda Borchgreve van Den Bosch en 
Wilhelma Spout. Erens, De oorkonden, p. 321-322. In 1463 ging Margareta Wifflets 
naar het St. Magdalenaklooster bij Nijmegen. Van der Aura, Geschiedkundige 
bijdragen, p. 94-95. Volgens hem kwam Gerarda samen met zuster Hermanna de Wijn 
uit Zennewijnen naar Breda. Al deze verhuizingen waren het gevolg van de 
grootscheepse hervorming van Catharinadal in 1463. Idem, p. 70. Zegt daar dat Spout 
naar Nijmegen ging op 14 december 1463. Zie voor pestepidemieën: F. A. Gooskens, 
Pestepidemieën in Breda tijdens de middeleeuwen (1382-1535) in: 'De Oranjeboom' 39 
(1986) p. 18-54.

[NC630] Et domini Joannis de Bruijn, nostri quondam receptoris et magni benefactoris, qui legavit 
nobis quadringentos Renenses, si conventus legat Miserere et De Profundis pro anima habebit 
portionem vini. 

[NC631] Et Anastasiae Oomen, suppriorissae huius ecclesiae. Obiit 1862. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 27 september 1796 (in Ginneken?) als Adriana. 
Professie in 1818.

24A (september)

[NC632] Commemoratio benefactorum huius monasterii Adriani van Leijsen eiusque uxoris 
Adrianae Oomen atque eorum liberorum et amitarum. Ex Den Hout 1916. 

25B (september)
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[NC633] Commemoratio domini Henrici Aggaert, qui legavit nobis duodecim gr. pag. ann. 

IJsseling, Inventaris, p. 181. De geestelijke Heinric Aggaert betaalde rond 1400 een 
cyns van 2 gr. aan het Bredase begijnhof. Ob. kan. Op 24 september (1416) een 
jaargetijde voor heer Henricus Aggaert, priester (3« schell. gr. pag.). Ob. kap. Op 25 
september (1426). Idem met cyns van 6« scell. gr. pag. De vermelding van 1416 in het 
register van de kanunniken lijkt geloofwaardiger, omdat na hem - binnen de 
dagvolgorde - iemand komt die ook in 1416 overleed. Verder staat in dezelfde twee 
registers ook op 13 juli een priester Henricus Aggaert genoteerd. Deze stierf echter al 
in 1369 (zeker voor 1400) en moet een andere persoon zijn.

[NC634] Et Hillegundis Stephani, conversae huius ecclesiae. Obiit anno 1513. 

[NC635] Et Theresiae Clercx, sororis huius ecclesiae et succentricis. 1887. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 20 maart 1830 te Neerpelt als Catharina Elis. Professie 
in 1862. Ging in 1873 naar Bonlieux bij Lyon om daar in het nieuwe klooster mee te 
helpen bij het invoeren van de leefregels. In 1874 terug.

26C (september)

[NC636] Commemoratio Wilhelmi et Hugemanni de Gageldonc fratrum, qui legaverunt nobis sex gr. 
ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 26 september (voor 1443) jaargetijde van Wilhelmus en 
Hugemannus de Gageldonck (30 gr. pag.), Op 14 januari jaargetijde voor Hugemannus 
de Gageldonck (kanunniken 9 gr. vet. kapelanen 15 gr. pag.)

[NC637] Et Elisabethae van den Stegen, begginae. 

A. Cath. Man. 25 (rekening priorin 1613-1615) fol. 78v. 'Joffrou' Elysabet van der 
Stegen' liet in haar testament aan het convent een cyns van 9 R.g. In het oudst 
bewaarde fragment van het necrologium is haar memorie met een latere hand (16e 
eeuws) genoteerd, in ieder geval na 1470. Dit correspondeert met het gegeven uit de 
manuaal.

[NC638] Et Petronillae Boijen, uxoris Francisci van Waardenburg, benefactricis huius ecclesiae. 
Obiit in Tiel anno 1873. 

27D (september)

[NC639] Commemoratio domicellae Sophiae de Dalem uxoris Zegeberti Tierloet, quae legavit nobis 
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duos lopinos siliginis ann. 

Ob. kan. Op 26 september jaargetijde voor domicella Sophia, echtgenote van Zebertus 
Tierloot (6 schell. gr. pag.) Ob. kap. Op 27 september (1443) memorie van Sophia de 
Dalem (3 schell. gr. pag.). Erens, De oorkonden, p. 179. In 1414 schonk Sophia met 
haar kinderen een cyns van 1 Arn. gulden aan Catharinadal. Drossaers, Het archief, 
regest 785. Zij was, gezien de naam, waarschijnlijk een dochter van Sophia van Zalmen 
en Willem van Dalem, heer van Dongen.

[NC640] Et Theoderici Vrient et Ydae uxoris eius, qui legaverunt nobis tres gr. ann. 

[NC641] Et venerandi domini Evermodi, ex- baronibus de Turck de Kersbeek, Thenensis, canonici 
Tongerloënsis et vicarii huius monasterii. Obiit anno 1875. 

[NC642] Et Adrianae Oomen, sororis huius ecclesiae. Obiit 1945. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 26 november 1874 te Breda als Johanna Adr. Professie 
in 1917.

28E (september)

[NC643] Commemoratio Petri Poelman, qui legavit nobis sex gr. ann. 

Ob. kan. Op 27 september (1408) jaargetijde voor Petrus dictus Poelmans (18 gr. pag.). 
GAB II,17 (Register H. Geesttafel) fol. 29. Tussen 1354 en 1415 kocht een Peter 
Poelmans met zijn vrouw Geertruyde een zester rogge te Gilze. Idem, fol. 1v en 45v. 
Een Peter Poelmans had belangen in een huis aan de Vismarkt te Breda en in een goed 
aan de Haagdijk.

[NC644] Et Agathae Clinckaerts, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1539. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 94. In 1521 kleding, professie in 1522. Zie voor 
kleding: Man. 7 fol. 13 en 25.

[NC645] Et Magdalenae Rombouts, donatae huius ecclesiae. Obiit anno 1576. 

[NC646] Et Beatricis Amsems, conversae huius ecclesiae. Obiit anno 1695. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 449. In 1678 gekleed.

29F (september)

[NC647] Commemoratio Joannis Witbolle, qui legavit nobis quator gr. ann. 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/NC09.HTM (11 of 12) [16/11/2008 13:09:02]



NECROLOGIUM CATHARINADAL SEPTEMBER 

Erens, De oorkonden, p. 102-103 en 105-106 en 108- 110. Op 16 januari 1368 kocht 
Jan Witbolle een cyns van 30 gr. pag. op een huis aan de Gasthuisstraat. Vier dagen 
later gaf hij deze cyns aan de priorin van Catharinadal voor zijn jaargetijde en dat van 
zijn ouders en echtgenote.

[NC648] Et Walteri de Aqua, qui legavit nobis sex gr. ann. 

IJsseling, Inventaris, regest 9. In 1311 kocht een Walterus de Water een cyns van 10 
schell. op een huis te Breda. Deze Walter lijkt veel te vroeg, misschien zijn vader ?

[NC649] Et Magdalenae Verspellen, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1582. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 154. Professie in 1541.

[NC650] Et Franciscae van Gulick, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1880. 

A. Cath. Reg. Rel. en BB XXI (1810). Gedoopt op 2 juli 1807 te 's-Hertogenbosch als 
Francisca Maria. Professie in 1835.

30G (september)

[NC651] Commemoratio Avesoetae de Bortendonc, quondam nostris conventus priorissae ante 
reformationem.  
'ten' boven de regel bijgeschreven. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 24. Van der Malen las op een briefje dat zij de eerste 
priorin was. Hij vond verder geen bewijsmateriaal.

[NC652] Et Petrae de Drongelen, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1518. Professie 1463.  
'Professie 1463' later aangevuld. 

A. Cath. Man. 3 (Cynsregister 1487-1488). Erens, De oorkonden, p. 261 en 312. Het 
klooster ontving een cyns van 1 zester rogge op goederen te Princenhage. De cyns was 
afkomstig van zuster Mergriet van Drongelen. Mergriet, die in 1463 genoemd wordt als 
non van Catharinadal, komt niet voor in het necrologium. Vader van Mergriet was 
waarschijnlijk Robbrecht van Drongelen, schepen van Breda (1460-1471). A. Cath. Hs. 
Van der Malen, p. 62. Volgens Van der Malen ontving het klooster al in 1453 een 
lijfrente voor Petra van Drongelen. Dit lijkt echter te vroeg, want in 1463 was ze nog 
geen zuster.
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OKTOBER

1A (oktober)

[NC653] Commemoratio Elisabethae filiae Arnoldi Beijs, quae legavit nobis unum gr. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 2 oktober (voor 1415) jaargetijde van Elizabeth Arnoldi 
Beionis (4 gr. pag.).

[NC654] Et domini Joannis Piper, qui legavit nobis tres pullos ann. 

Ob. kan. Op 29 september (na 1398 en voor 1532) jaargetijde van heer Johannes Piper 
( 4 gr. vet.). Ob. kap. Verdeling van presentiegelden voor deze kapelaan op 25 maart, 
15 augustus, 8 september en 8 december ( 3 gr. vet. voor ieder van de uren). Memories 
op 2 februari, 25 maart, 2 juli, 15 augustus, 8 september, 8 december (1452) (1 gr. 
vet.). A. Cath. Man. 3 (Cynsregister 1487/88. Een cyns in natura van 3 hoenderen 
rustte op een goed in Den Hout. Deze cyns kwam van heer Jan die Pyper. GAB II, 17 
(Register H. Geesttafel). Na 1415 betaalde heer Jan Piper een cyns op een huis te Breda.

[NC655] Et Adrianae Ruijsenaers. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 1 oktober (voor 1472) jaargetijde van Katherina, echtgenote 
van Johannes Ruysener (10 gr. pag.). Dit lijkt dezelfde persoon en het vermoeden rijst 
dat de voornaam in het necrologium van Catharinadal foutief is en het is vreemd dat er 
geen cyns vermeld is.

[NC656] Et Gertrudis Roothans, conversae et sororis huius ecclesiae 1809. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 8 juni 1761 in Princenhage als Elisabeth. Professie in 
1795.

2B (oktober)

[NC657] Commemoratio domini Theodorici van der Strepen, religiosi, praepositi huius ecclesiae. 
Obiit anno 1500. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. , p. 75-76. Erens, De oorkonden, p. 373-375. In 1487 
was Theodericus van der Strepen, alias van Rosendael, geboren te Breda, ààn van de 
biechtvaders van de zusters. Hij was augustijn in Dordrecht en leermeester in de 
theologie.

In 1487 gaf de pater-provinciaal in Keulen hem toestemming over te gaan naar een ander klooster. De 
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paus bevestigde zijn overgang naar de orde van Pràmontrà. Theodericus mocht weg uit Dordrecht 
omdat het klimaat slecht was voor zijn gestel en hij bang was voor ziektes en de dood. In 1488 wordt 
hij in de rekeningen genoemd als proost en biechtvader. Het kapittel- generaal bevestigde hem later 
als proost. Hij werd in 1500 begraven in de nieuwe kloosterkerk voor het H. Sacrament. Zijn huisraad 
en boeken kwamen aan het klooster. Na zijn dood 30 missen en een wekelijkse mis voor het H. 
Sacrament op donderdag. A. Cath. Charter nr. 379. Zijn testament uit april 1493. 

3C (oktober)

[NC658] Commemoratio Angelae Soffaers, quae legavit nobis quinque lopinos siliginis ann. 

[NC659] Et domini Joannis Wilts, qui monasterio dedit anno 1675 ornamenta nigra pro altari et 
ministris et centum quinquaginta Fl. Ren. pro suo anniversario legendo sub quo debet cani cum 
organo Miserere et De Profundis vel si aliter non potest post mensam legi conventualiter. Obiit 
Bredae anno 1679. 

[NC660] Et Norbertae van der Ast, sororis de conventu Neerpelt. 1906. 

4D (oktober)

[NC661] Commemoratio Elisabethae Scenckel et domini Hermanni praesbiteri, quae legavit nobis 
unam dimideam Cor. Francie ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 25 september (1450) jaargetijde van Elizabeth, dochter van 
heer (geestelijke) Hermannus Scenkel (kanunniken 7« gr. vet., kapelanen 12 gr. pag.). 
Ob. kap. Memories op 2 augustus, 13 september en 2 oktober (2 gr. vet. 19 gr. pag.). A. 
Cath. Charter nr. 291. Op 13 maart 1452 geven de executoren van het testament van 
wijlen Elisabeth en Johanna Scenkel aan Catharinadal een cyns van 1 gouden kroon 
voor hun jaargetijde en een memorie voor hun vader. De priesters die het jaargetijde 
uitvoerden kregen en cyns van 1 gr. vet. uit de cyns van 1 gouden kroon.

[NC662] Et Mechtildis Smeets, quae legavit nobis quinque gr. ann. 

Ob. kap. Op 21 oktober (voor 1467) memorie voor Mechteld de Vlimmeren alias 
Smets (10 gr. pag.).

[NC663] Et Jacobi Heijmans, qui legavit nobis duodecim gr. ann. 

[NC664] Et Walteri de Vos et Margaretae uxoris eius, qui legaverunt nobis unum Fl. aureum Ren. 
ann. Vinum. 

A. Cath. Man. 6 (Cynsregister 1520-1556) fol. 39. In 1520 genoteerd dat een cyns van 
28 st. op een goed te Antwerpen gegeven was door Wouter de Vos en zijn echtgenote 
voor hun jaargetijde. A. Cath. Man. 7 (Rekening priorin) fol. 95v. In het jaar 1527-
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1528 bij het zielgelt genoteerd dat er cijnsen van 6 R.g. en 28 st. via Wouter de Vos 
aan het klooster kwa- men.

[NC665] Et Margaretae van der Schueren, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1535. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 74. Professie in 1483. Erens, De oorkonden, p. 385 en 
Van der Aura, Geschiedkundige bijdragen, p. 108-113 Uitgave testament). In zijn 
testament d.d. 21 april 1496, gaf Jan van der Schueren Janssone, inwoner van 
Rijkevorsel, aan Catharinadal een cyns van 6 zester rogge op goederen bij de 
Molengracht te Breda. Zijn dochter Margriet was zuster aldaar. Mocht Margriet 
vertrekken naar het klooster in Oostmalle (Van der Schuere had daar een klooster 
gesticht voor de Reguliere Kanonikessen) dan ging de cyns met haar mee. Man. 6 
(Cynsregister 1520-1536) fol. 39. Daar werd maar 3« zester rogge cyns als ontvangen 
verantwoord. Erens, De oorkonden, p. 303 en Man. 3 (Cynsregister 1487/88). Haar 
moeder gaf voor haar een cyns van 10 vertel rogge op goederen in Meer.

[NC666] Et Barbarae Ortincx, quondam priorissae huius ecclesiae. Obiit anno 1650. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren in 1579 in Herentals. Professie in 1597 in 
Norbertinessenklooster 'den besloten hof' te Herentals. A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 
371, 373, 376. Werd met twee medezusters naar Breda gezonden om het bijna 
uitgestorven klooster te bemensen. In 1628 subpriorin, 1629 priorin. Trad in 1643 af.

[NC667] Et Mariae Aerts, sororis huius ecclesiae. Obiit 1940 in Brecht-Antverpiae. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 21 mei 1879 te Breda als Adriana Maria. Professie in 
1909. Werd in 1937 op eigen verzoek naar het Antoniusgesticht in Brecht gebracht 
wegens geestesziekte.

5E (oktober)

[NC668] Commemoratio Henrici de Ringelberch, qui legavit nobis octo gr. ann. 

Ob. kan. Op 22 oktober (1400) jaargetijde van de schout Henricus de Ringelberch 
(kanunniken 1 vertel rogge, kapelanen 2 lopen). Later (1426-1441) was er ook een 
Henricus de Ringelberch drossaard van Breda. Zie: Erens, De oorkonden, p. 207 en 
Drossaers, Het archief, regest 1458.

[NC669] Et Egidii Uijten Campe, qui legavit nobis octodecim gr. ann. 

Ob. kan. Op 9 oktober (1438) jaargetijde van Egidius de Campe junior (8 gr. vet.). Ob. 
kap. Op 9 oktober (1438) een memorie ( 6 gr. vet.). GAB II,17 (Register H. Geesttafel) 
fol. 17, 33v en 40. Rond 1415 bezat Ghielys van den Campe diverse goederen in 
Princenhage en Breda. Erens, De oorkonden, p. 295. Pas op 16 juni 1456 droeg zijn 
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dochter Geertrui aan Catharinadal een cyns van 18 gr. pag. over. Dit was nog een 
verplichting uit zijn testament. Zie ook Cerutti, Rechtsbronnen II, p. 390.

[NC670] Et Laurentii Cornelis, famuli nostri, qui pro sepultura, precibis et annua commemoratione 
legavit centum Fl. semel, pro quo conventus obligatur annue legere unum Miserere. 4 oct. 1681.  
'precibus..commemoratione' en '4 oct. 1681' later onder de regel bijgeschreven. 

6F (oktober)

[NC671] Commemoratio domini Henrici de Eijndoven, praesbiteri, qui legavit nobis unum gr. ann.  
'domini' met een andere hand boven de regel bijgeschre- ven. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 8 oktober (voor 1439) jaargetijde van de priester Henricus de 
Eyndoven. Drossaers, Het archief, regest 694. 'Te Eyndoven' was een hoeve te 
Princenhage en een leen van de heer van Gageldonck.

[NC672] Et Arnoldi de Kessele et Alveraerdae uxoris eius, qui legaverunt nobis duodecim gr. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 8 oktober (voor 1439) een jaargetijde voor Alverarda 
domicella de Kessele (3 schell. gr. pag.). Drossaers, Het archief, regest 649. In 1368 
was een Aernt van Kessel leenman van de hertog van Brabant.

[NC673] Et dominae Petronillae van de Kieboom, priorissae huius loci, jubilariae. Obiit 1709. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 426. Gedoopt op 2 oktober 1636 in Wortel bij 
Hoogstraten als Catharina. Professie in 1659, subpriorin in 1670, priorin in 1675.

[NC674] Et Theresiae Brouwers, sororis huius ecclesiae et magistrae novitiarum. Obiit anno 1749. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 19 februari 1690 te Oosterhout. Professie in 1712.

[NC675] Et reverendissimi domini Anthonii Verhoeven, benefactoris huius monasterii, fratris sororis 
nostrae Philomenae. Obiit St. Martinville, Americae anno 1936. 

[NC676] Et Josephinae Kock, sororis huius ecclesiae, organistae et archivariae. 1950. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 4 september 1875 te Breda als Maria. Professie in 1902.

7G (oktober)

[NC677] Commemoratio Godefridi Sterken et uxoris eius, qui legaverunt nobis duodecim sol. gr. 
ann. 
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Ob. kap. Op 7 oktober (1418) memorie van Maria Fortis (8 esterling vetus) en op 18 
juli juli (voor 1472) memorie van Maria Stercken alias Fortis (1 st. esterling vetus).

[NC678] Et Mechtildis de Loenhout, quae legavit nobis tres sol. gr. ann. 

Erens, De oorkonden, p. 265. Op 17 oktober 1443 was een Hadewige van Loenhout 
zuster van Catharinadal.

8A (oktober)

[NC679] Commemoratio domicellae Wilhelmae de Bonte, begginae, quae legavit nobis duos lopinos 
siliginis ann. 

Juten, Cartularium, p. 81-82. Wilhelma Bont, begijn te Mechelen, schonk op 15 juni 
1452 een cyns van 2 vertelen rogge aan de infirmerie van het Bredase begijnhof voor 
het onderhoud van arme begijnen. Zolang ze leefde hield ze het vruchtgebruik. De twee 
vertelen waren een deel van een grotere cyns van 2 zester rogge op goederen te Baerle. 
Uit deze cyns werd Catharinadal waarschijnlijk ook betaald. De akte was bij de H. 
Geesttafel.

9B (oktober)

[NC680] Commemoratio Brigittae Schoenmakers conversae huius ecclesiae. Obiit anno 1863.  
'Schoenmakers' boven de regel bijgeschreven. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 26 augustus 1790 (te Bavel?) als Petronilla. Professie in 
1818.

[NC681] Et dominae Augustinae de Wijs, priorissae huius ecclesiae. Obiit anno 1927. Jubilariae. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 6 augustus 1851 in Tilburg als Maria Joanna. Professie 
in 1877. Priorin in 1909.

10C (oktober)

[NC682] Commemoratio Henrici de Hoelten et Catharinae uxoris eius cum Gudula filia eorundem, 
qui legaverunt nobis unum sol. et tres den. ann. 

[NC683] Et Carolinae Loneux, suppriorissae et magistrae novitiarum huius ecclesiae. Obiit anno 
domini 1811. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 28 oktober 1747 in 's- Hertogenbosch als Johanna. 
Professie in 1778.
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11D (oktober)

[NC684] Commemoratio Catharinae de Calfdonc, novitiae huius ecclesiae. 

12E (oktober)

[NC685] Commemoratio Jacobi de Wijngaert et uxoris eius, qui legaverunt nobis octodecim gr. ann..  
Oorspronkelijk : 'Wijgaert'. 

Ob. kap. Op 18 juni (1438) een memorie van Jacobus de Vinea (1/4 oude schild). 
Erens, De oorkonden, p. 177, 199-200. Tussen 1413 en 1423 schepen van Breda.

[NC686] Et Gertrudis Stevens, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1554. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 77 en 91. In 1492 werd een zuster Geertruy, dochter 
van Adriaen Peter Stevenszoon, gekleed. Haar moeder gaf het klooster cynzen van 8 R.
g. en 3 zester rogge. Zie voor deze cynzen: A. Cath. Cart. B, fol. 59-60, 103-104, 138-
138v en 165. Man. 3 (Cynsregister 1487/88), Man. 4 (Rekening ca. 1500) en Man. 6 
(Cynsregister 1520-1536) fol. 38v en 39v. Cynzen: 1 halster rogge in Alphen, 1 zester 
rogge in Oosterhout, 1 zester in Dorst, 1 halster in Chaam. Cynzen in geld: 4« Beyerse 
gulden, 2 R.g. 14 st. en 1 R.g. te Terheijden; 2 R.g. 2 st., 33 st. 3 ort en 24 st. te Breda. 
Voorts had ze nog een lijfrente van 20 gulden.

[NC687] Et Margaretae van den Steghen, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1602. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 155. Professie in 1542. BB IVA,13. In 1601 de oudste 
geprofeste zuster van het klooster genoemd. Man. 25 (rekening priorin 1613-1615) fol. 
78v. De priorin had van de reeds overleden zuster Maergarita van der Stegen een cyns 
van 12 R.g. gekregen voor een uitdeling ('pitan- cie').

[NC688] Et Christinae van Gerwe, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1708.  
Oorspronkelijk: '1608'. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 427. Geboren bij Hoog- straten op 18 oktober 1648 als 
Theresia. Professie in 1670. BB VIII, 38. Op 10 februari 1682 bood zij proost Van der 
Malen schriftelijk haar verontschuldigingen aan, die zij in zijn goede naam had 
aangetast door 'schroomelycke murmuratien ende blama- tien'. De sanering van de 
financiën door de proost uitgevoerd en de verhuizing Oosterhout-Breda vice-versa 
hadden in het klooster veel spanningen gegeven.

[NC689] Et Petri Romme, benefactoris huius monasterii, patris sororis nostrae Henricae. Obiit in 
Beek 1931. 
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13F (oktober)

[NC690] Commemoratio Odae Heijs, quae legavit nobis unum sol. gr. ann. 

Ob. kan. Op 11 januari (1428) jaagetijde voor een Oda, echtgenote van Stephanus Heijs 
(« Franse kroon). Onzeker, gezien de datum, of dit dezelfde persoon is.

14G (oktober)

[NC691] Commemoratio Dierwigis van Aerle, qui legavit nobis octodecim gr. pag. ann. 

Ob. kap. Op 15 oktober (1427) memorie van Dierwigis van Aerle (15 gr. pag.). Voort 
in Ob. kan. en Ob. kap. op 19 mei jaargetijde voor Elizabeth de Aerle en haar dochter 
Dierwige (9 gr. pag.). GAB II,17 (Register H. Geesttafel) fol. 28v. Ca. 1415 gaf een 
Dierwijf van Aerle, begijn, een cyns van 1 vertel rogge op een goed te Gilze aan de H. 
Geesttafel te Breda.

[NC692] Et Agathae uxoris Zeberti Tierloet, quae legavit nobis sex gr. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 15 oktober (voor 1417) jaargetijde van Agatha, echtgenote 
van Zebertus Tierloots (12 gr. pag.). Erens, De oorkonden, p. 130-132. Zebrecht 
Tierloet schonk op 8 maart 1382 aan Catharinadal een cyns van 6 gr. pag. op een huis 
aan de Gasthuistraat. Voorts schonk hij nog een cyns van 15 schell. op de herberg 'ter 
Camere' in Breda.

[NC693] Et illustrissimi ac reverendissimi domini Henrici van Beek, episcopi Bredani tertii, 
visitatoris apostolici huius monasterii. Obiit anno 1884. 

[NC694] Et Petronillae Erven, conversae et sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1930. 

[NC695] Et Catharinae Rombouts, benefactricis huius monasterii. Obiit in Terheijden 1938. 

[NC696] Et Agnetis Snoek, sororis huius ecclesiae. Obiit 1959. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 27 juli 1889 als Maria Franc. Professie in 1915.

15A (oktober)

[NC697] Commemoratio Goeswini de Roma, qui legavit nobis supra omnia bona sua decem Fl. Ren. 
ann. Obiit anno domini 1476.  
Oorspronkelijk: 'quae' 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 16 oktober (1476) jaargetijde van Gooswinus de Roma 
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(kanunniken 2 vertel, kap. 1 vertel). A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 91. Tussen 1444 en 
1471 gaf hij in zijn testament aan Catharinadal 'tot synre dochter behoef die boven ons 
getal ontfangen was en de voer syn jaergetyde' 10 R.g. Deze cyns werd in 1485 
verkocht voor 180 R.g. ten behoeve van de de bouw van de kloosterkerk. Cerutti, De 
rechtsbronnen II, p. 590 en 696-698. In 1474 en 1476 genoemd als secretaris of klerk 
van graaf Engelbrecht van Nassau.

[NC698] Et Annae van Dongen, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1759. 

A. Cath. Reg. Rel.Gedoopt op 28 september 1713 in Oosterhout als Catharina. 
Professie in 1759. BB XIV, 3-5. Op hoge leeftijd (meer dan 40 jaar) werd zij novice en 
betaalde de hoge dote van 2400 gulden. Tegen de tijd van haar professie werd ze ziek 
(bloedvloeiïngen), maar ze wilde toch professie doen. Professie geschiedde achter 
gesloten deuren in het kapittelhuis. Enige weken later stierf ze en werd tussen de 
andere geprofeste zusters begraven. Van de dote moest toen nog 1000 gulden betaald 
worden door haar broers en zusters. Deze stribbelden tegen en het kwam zelfs tot een 
rechtzaak. Na tussenkomst van een priester uit Antwerpen kwamen beide partijen tot 
een compromis over de dote.

16B (oktober)

[NC699] Commemoratio domicellae Elisabethae Sterken, quae legavit nobis quator Fl. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 16 oktober (1395?) jaargetijde voor Elisabeth, weduwe van 
Theodericus Sterken. In Ob. kan. bovendien op 1 mei jaargetijde voor haar en haar 
echtgenoot met het jaartal 1397. Erens, De oorkonden, p. 143-149. Testament van 
Elisabeth Sterken opgemaakt op 31 juli, 25 september en 5 oktober 1395. Zij had toen 
een woning binnen het klooster. Op 31 juli was ze gezond van lichaam en geest, op 25 
september was haar lichamelijke toestand slecht, vandaar dat we vermoeden dat dat ze 
op 16 oktober 1395 stierf. Catharinadal kreeg een cyns van 4 schell. gr. ant. op een huis 
aan de Catherinastraat. Later bepaalde zij dat iedere zuster een oude schild kreeg, de 
priorin zelfs nog meer. Voorts kregen de zusters 18 kussens en witte kleden 
'Sittenclederen' voor in het koor. Drossaers, Het archief, regest 331. In 1341 was 
Diederick Sterken rentmeester van Willem van Duvenvoorde. Genoemd tot 1364.

[NC700] Et illustrissimi ac reverendissimi domini Joannis Zwijsen, quondam Archiepiscopi 
Ultraiectini, postea episcopi Buscoducensis, visitatoris apostolici huius ecclesiae. Obiit 1877. Hic 
Romae renovari curavit privilegium praepositi gestandi crucem pectoralem et annulum.  
Hierbij een los briefje gevoegd met de tekst:'alles lezen wat er staat van mgr. Zwijsen'. 

17C (oktober)

18D (oktober)
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[NC701] Commemoratio Barbarae Rombouts, conversae huius ecclesiae. Obiit anno 1546. 

19E (oktober)

[NC702] Commemoratio magistri Joannis de Roma et parentum eius, qui legaverunt nobis viginti Fl. 
Ren. ann. 

[NC703] Et Catharinae de Vinea, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1510. 

[NC704] Et Annae Catharinae Adriaense, suppriorissae huius eccleiae. Obiit anno 1718. 

A. Cath. Hs. Van der Malen. Gedoopt op 8 juli 1653 in Hoogstraten. Was daar 3 jaar 
begijn. Professie in 1676. BB VII,70,82 en 94. Onderhandelingen over haar bruidschat. 
In 1684 nam Catharinadal genoegen met 100 pattagons en zag af van aan- spraken op 
de erfenis van haar ouders.

[NC705] Et Andreae Broeders, sororis huius ecclesiae, jubilariae. Obiit 1960. Organiste. Breda.  
'Organiste. Breda' (met voor Breda een kruisje) aanvul- ling met potlood. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 18 januari 1883 te Dongen als Maria Christina. 
Professie in 1907.

20F (oktober)

[NC706] Commemoratio Juttae uxoris Pauli Bistroë, quae legavit nobis sex gr. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 22 oktober (voor 1400) jaargetijde van Jutta, echtgenote van 
Paulus Bynstroe (6 gr. pag.). Erens, De oorkonden, p. 121-122. In 1377 was een andere 
Juette, dochter van Dierick Bystroe, zuster van Catharinadal. Idem, p. 87. In 1359 
woonde een Pauwel Bystroe te Bre- da.

[NC707] Et Aldegundis uxoris Joannis de Woude, quae legavit nobis unum gr. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 19 oktober (voor 1474) jaargetijde van Hildegunde, 
echtgenote van Johannes de Woude (5 schell. pag.).

[NC708] Et Mariae Margaretae Brouwers, suppriorissae et magistrae novitiarum huius ecclesiae. 
Obiit anno 1709. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 427. Geboren in Oosterhout op 24 juni 1646 als 
Elisabeth. Professie in 1663. Subpriorin vanaf 1688. BB VI,16. Dotekontrakt uit 1692. 
Haar vader kan 1000 gulden betalen of voor het klooster de bossen in Dongen 
ontginnen. Verder stelde hij zijn paard tussen 12 en 19 ter beschikking van het klooster 
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voor reizen.

21G (oktober)

[NC709] Commemoratio reverendi admodum ac amplissimi domini Hermanni Josephi de Goede, 
sacrae theologiae bacchalorii formati, ex-canonia Parchensi, praepositi huius monasterii. Obiit anno 
1728. Aetatis suae 42, praepositurae 2. 

Necr. Park. Op 21 oktober (1728). Geboren te Leuven in 1687. Professie in 1709. In 
1724 vicaris in Oosterhout, in 1727 proost.

22A (oktober)

[NC710] Commemoratio domicellae Margaretae de Wijck uxoris Arnoldi de Tolloijsen, quae legavit 
nobis quator lopinos siliginis ann. 

Ob. kan. Op 22 oktober (1501) jaargetijde van domicella Margareta de Wijck, 
echtgenote van Arnoldus Tolloysen (10 st.). GAB H 433 bis f. Rekening jaar 
1495/1496. In de rekening van het kapittel wordt een een uitgave van 2 st. verantwoord 
voor het schriftelijk bevestigen van de ontvangst van een rente van 10 st. 'pro 
anniversario domicelle De Tolluysen'. Ob. kan. en Ob. kap. Haar man Arnoldus 
overleed op 6 mei (1466). Drossaers, Het archief, dl. V p. 9. Magriet Jansdochter van 
Wijck had met haar man Aernt van Tolloisen een leengoed in het land van Altena. 
Idem, regest 1889. In 1465 was Aert schepen van Breda. Cerutti, Rechtsbronnen II, p. 
402. In 1457 genoemd als leenman van graaf Jan van Nassau. Erens, De oorkonden, p. 
332-333. In zijn testament gaf Aert aan het Bredase kapittel een cyns van 1 vertel rogge 
op een stuk grond dat daarna aan Catharinadal zou komen. Op 10 december 1466 loste 
Catharinadal deze cyns af met 17 gulden (10 st. elk).

23B (oktober)

[NC711] Commemoratio domini Engelberti de Buerstede, qui legavit nobis unum gr. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 23 oktober jaargetijde voor de priester Engelbertus de 
Buersteden (12 gr. vet.). Gezien het zeer lage bedrag in het necrologium van 
Catharinadal (1 gr.) moet deze Engelbrecht in de 14e eeuw gestorven zijn. Veel later 
komen we een naamgenoot tegen, die in 1504 kanunnik werd te Breda en op 24 
september 1509 stierf.

24C (oktober)

[NC712] Commemoratio sororis Catharinae Bordonc, donatae. Obiit anno 1476. 
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25D (oktober)

[NC713] Commemoratio magistri Wilhelmi van den Sande, qui legavit nobis duos sol. gr. pag. ann. 

26E (oktober)

[NC714] Commemoratio Joannis de Nederven, qui legavit nobis tres gr. ant. et unum pullum ann. 

Ob. kan. Op 10 oktober (1449) jaargetijde van Johannes de Nederven senior (7« gr. 
vet.). Ob. kap. Op 10 oktober en 30 november (1449) memories (1« schell.). A. Cath. 
Man. 3 (Cynsregister 1487/88). Jan van Nedervenne gaf aan Catharinadal een cyns van 
3 oude gr. (5 st. 1 ort) en 1 hoen op een goed in Ginneken. Gezien de bovenstaande 
post (ca. 1456) en de onderstaande post (ca. 1458) in de 'zielgelt'lijst moet hij rond 
1450 gestorven heeft. Dit bevestigt het jaartal uit het obituarium van de kanunniken. 
Drossaers, Het archief, regest 1358. Schepen van Breda in 1436. Idem, regest 1581. 
Zegelt in 1448 een oorkonde van graaf Jan van Nassau (laatste vermelding). ABB, 
Gedeponeerd archief, nr. 705. In de kerk van Zundert op iedere zondag voor 'Onse 
Lieve Vrouwe half oort' jaargetijde van Jan van Nedervenne en zijn echtgenote Magriet 
van Laer en Agnes van Naelwijck. Waarschijnlijk is dit zijn zoon, want in Ob. kan. en 
Ob. kap. wordt op 24 december (1473) een domicella Margareta de Laer genoemd als 
echtgenote van Jan de Nederven, junior. GAB H 343 bis f. In de rekening van het 
kapittel over het jaar 1489/1490 wordt een uitgave verantwoord van 4 st. om dokument 
op te stellen, waarin de overdracht van een rente van 15 oude gr. voor het jaargetijde 
van Johannis de Nederven en zijn echtgenote. In Ob. kan. beiden genoemd met een 
cijns van 7« oude gr., bij elkaar 15 oude gr. Dit houdt in dat pas 17 jaar na het 
overlijden van Margareta van Laer de cijns overgedragen werd aan het kapittel.

[NC715] Et Siardae van Dun, priorissae monasterii Vallis Liliorum Mechlinae, quae donavit huic 
monasterio gradualia et alios libros. Anno 1813. 

27F (oktober)

[NC716] Commemoratio domicellae Wilhelmae de Lecka, canonicae Leodiensis, quae legavit nobis 
quindecim gr. pag. ann. 

Van Goor, Beschryving, p. 25-26. Een Willem de Lecka, zoon van Jan I van Polanen 
was kanunnik in Luik. Mogelijk dat deze man bedoeld is in plaats van de vrouw 
Wilhelma.

[NC717] Et Mariae de Hasselt, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1540. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 84. In 1515 gekleed. Man. 7 (Rekening priorin 
1521/22) fol. 12 en 13. De priorin ontving voor haar een lijfrente van 8 R.g. op de stad 
Antwerpen. Verder kreeg zij nog voor deze zuster een cyns van 6 R.g.
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28G (oktober)

[NC718] Commemoratio Catharinae filiae Laurentii van den Velde et parentum eiusdem, quae 
legavit nobis quinque sol. Flandrie ann. Vinum. Pro qua conventus obligatur legere mediam 
commendationem et cantare unam missam.  
'Pro...missam' tussen twee sterretjes. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 24 oktober (1525) jaargetijde voor Katherina, dochter van 
Laurentius van den Velde (14 st.). Ob. kap. Op 24 oktober een memorie voor haar met 
2 R.g. voor brood en 8 st. voor wijn. Tevens een bezoek aan haar graf in het schip van 
de Grote kerk. GAB AB 121 (Jaargetijdenregister Begijn- hof). Op 24 oktober een 
jaargetijde. A. Cath. Hs. Van der Malen, en Charter nr. 444. Op 18 juli 1527 droegen 
de uitvoerders van het testament van wijlen Katheryn Laureysdochter van den Velde 
aan Catharinadal 30 R.g. over. Hiermee moest een cyns van 30 st. gekocht worden voor 
haar jaargetijde en haar ouders. De 30 st. moesten uitgedeeld worden voor haar 
jaargetijde en dat van haar ouders. De 30 st. moesten uitgedeeld worden onder de 
priesters en de nonnen als pitancie. Verder schold ze het klooster 100 R.g. kwijt op een 
roggecyns van 6 zester (totale lospenning 320 R.g.). Hiervoor wilde ze elk jaar een 
maand na haar jaargetijde, een gezongen mis en een vigilie van 9 lessen 'in lavenisse 
van haerder zielen'. Zie 22 november.

[NC719] Et reverendi admodum domini Evermodi Backx, ecclesiae Tongerloensis sacri ordinis 
Praemonstratensis canonici et superioris. Obiit anno salutis 1867. Aetatis suae 62. Professionis 
canonicae 31. Sacerdotii 36. Superioratus 29. 

29A (oktober)

[NC720] Commemoratio Jacobi de Hove, qui legavit nobis duodecim gr. ann. 

Ob. kap. Op 31 oktober (voor 1450) een memorie voor Johannes van de Hove (1 schell. 
gr. pag.).

[NC721] Et Theresiae van Dongen, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1786. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 14 december 1726 te Rijen als Antonia. Professie in 
1755.

30B (oktober)

[NC722] Commemoratio domicellae de Bruijn uxoris receptoris nostri de Bruijn, quae dedit nobis 
quadringentos Renenses. Portionem vini et tunc psalmi Miserere et De Profundis post mensam orari 
debent. 
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31C (oktober)
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NOVEMBER

1D (november)

[NC723] Commemoratio Corneliae de Goesnate, sororis huius ecclesiae et parentum eiusdem. Obiit 
anno 1475. 

Erens, De oorkonden, p. 322-324. Op 14 juli 1464 werd een dotekontrakt afgesloten 
tussen de priorin en Dirwigis Dorff, weduwe van Symon Janszoon van der Goes van 
Zeeland. Haar dochter Cornelia gaat geprofest worden in Catharinadal. Het klooster 
krijgt 24 gemet en 200 roeden land in Zeeland. Op het land rust een cyns van 13 R.g., 
waarmee Catharinadal 3 weekselijkse missen moet uitvoeren. Alleen indien Cornelia 
na haar moeder stierf had Catharinadal recht op haar kindsdeel. Catharinadal moet hier 
dan wel een vigilie met mis doen voor de ziel van Dirwige. Naam in necrologium 
waarschijnlijk verkeerd geschreven, eerder Cornelia nata de Goes.

[NC724] Et Godefridae Vermeulen, sororis huius ecclesiae. Obiit 1864. Jubilariae. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 7 februari 1780 als Catharina. Professie in 1803.

[NC725] Et Joannis van Dijk et Clasinae Wilborst, parentum sororis nostrae Christinae, 
benefactorum huius domus. Obierunt in Hilvarenbeek. 

2E (november)

[NC726] Commemoratio Wendelinae de Gronselt, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1512. 

A. Cath. Man. 3 (Cynsregister 1487/88). Het klooster kreeg voor haar, samen met haar 
zuster Maria, een lijfrente van 40 gulden.

[NC727] Et Johannae Mariae Horsten- Bennebroek, matris sororis nostrae Mariae. Obiit in Bergen op 
Zoom. Benefactricis huius domus. 1949. 

3F (november)

[NC728] Commemoratio Elisabethae de Ramsloe, quondam conventus priorissae ante 
reformationem. 

[NC729] Et domini Thomae Lamberti, vicarii huius ecclesiae, canonici Parcensis. Obiit anno domini 
1720. 
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Necr. Park. Op 5 november 1720. Geboren in 1664 te Antwerpen. Professie in 1687. In 
1701 vicaris te Oosterhout.

4G (november)

[NC730] Commemoratio Godefridi filii Zegeberti de Timo, qui legavit nobis unum gr. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 11 november (voor 1466) jaargetijde van Godefridus, zoon 
van Zebertus de Thymo (6 gr. pag.).

[NC731] Et domini Thomae de Neijsele, qui legavit nobis tres sol. gr. ann. 

[NC732] Et Corneliae Colen, sororis huius ecclesiae et magistrae novitiarum. Obiit anno 1725. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 12 februari 1655 in Tilburg. Professie in 1678.

[NC733] Et Benedictae van Nieuwstad, sororis huius ecclesiae. Obiit anno domini 1896. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 13 december 1837 te 's- Hertogenbosch als Adriana 
Hel. Professie in 1862.

5A (november)

[NC734] Commemoratio domicellae Elisabethae van den Veken, quae legavit nobis pottum 
argenteum cum sex coclearibus argenteis. 

Erens, De oorkonden, p. 300-301. In het dotekontrakt uit 1459 van Adriana van den 
Veken (de latere priorin) bepaald dat zij na de dood van haar moeder Elisabeth een 
lijfrente ontvangt van 1 zester rogge. Wrsch. afkomstig uit Antwerpen. A. Cath. Man. 3 
(Cynsregister 1487/88). Voor 1487 overleden, want het klooster ontvangt reeds de 
lijfrente van 1 zester rogge.

[NC735] Et Beatricis filiae eiusdem Elisabeth van den Veken, uxoris Laurentii Heijns, quae legavit 
nobis unam tassiam argenteam valentem unum et viginti Fl. ren. 

6B (november)

[NC736] Commemoratio Godefridi de Welde, qui legavit nobis quinque sol. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 13 november (voor 1495) overleed de priester Godefridus de 
Weelde (Wilde) (5 gr. pag.)

[NC737] Et domicellae Corneliae de Bruijn, filiae receptoris quondam nostri Joannis de Bruijn. 
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[NC738] Et Gilbertae Klijn, subpriorissae huius ecclesiae. Jubilariae. 1951. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren in Oud-Heusden (of Elshout) op 27 februari 1867. 
Professie in 1894.

7C (november)

[NC739] Commemoratio domini Joannis magistri Theodorici, qui legavit nobis duos gr. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 7 oktober (voor 1423) jaargetijde van heer Johannes, zoon van 
magister Theodericus (6 gr. pag.). Wat onzeker of hier dezelfde persoon bedoeld is 
gezien de andere datum.

[NC740] Et Beatricis de Overacker, quae legavit nobis duos lopinos siliginis ann.  
Oorspronkelijk 'Ovacker'. 

[NC741] Et Mariae Annae Brouwers, filiae devotae et sororis eius Elisabeth, parentum, fratrum, 
sororum earum, qui legaverunt nobis 1000 Fl. cum obligatione officii defunctorum novem lectionum, 
mediae commendationis et missae legendae, eo die debetur conventui vitrum vini cum albo pane. 
Obiit anno 1766.  
'Cum obligatione...1766' tussen twee sterretjes geplaatst. 

A. Cath. BB XIII 31b, 32, 35. In 1752 gaf zij met haar zuster Elisabeth aan het klooster 
F. 1000 voor het jaargetijde van haar zelf, haar ouders en haar broers en zussen. 
Tijdens hun leven zouden ze de rente van het bedrag houden. Maria Anna kwam uit 
Oosterhout en was weduwe van Adam Brouwers. BB XV. In 1766 betaalde het 
klooster haar begrafenis: kaarsen, grafrechten. De kosteres luidde de klok. Zij woonde 
tussen 1750 en 1766 met haar zus Elisabeth op een kamertje bij de proosdij. Zij waren 
namelijk geen kloosterzusters. Zie Sponselee (1995) p. 48-49.

8D (november)

[NC742] Commemoratio Aleijdis uxoris Joannis de Cockelbergen, quae legavit nobis quator gr. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 8 november jaargetijde voor een Aleijde Blaerincx (2 gr. vet.). 
Mogelijk is hier, gezien de voornaam, dezelfde persoon bedoeld maar dan met haar 
meisjesnaam.

[NC743] Et domini Leonardi Lemmens, confessarii huius ecclesiae, canonici Parcensis. Obiit anno 
1625. Praepositus huius ecclesiae 30 september 1625. 9 november 1625 peste correptus.  
'praepositus...correptus' latere aanvulling. 

Necr. Park. Op 10 november (1625). Geboren in 1591 te Bael. Professie in 1612. 
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Proost op 30 september 1625. Direkt na zijn aankomst ondervond hij grote tegenstand 
van de eigengereide priorin Johanna van der Stegen. Hij stierf op zijn eigen kamer aan 
de pest in de armen van zuster Caecilia Wouters. Hij werd in de kloosterkerk begraven 
voor het grote altaar.

[NC744] Et Marthae Huijbrechts, conversae huius ecclesiae. Obiit 1868. Aetatis annis 70, professie 
47.  
'aetatis...47' latere aanvulling. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 18 februari 1799 in Teteringen als Johanna. Professie in 
1822.

9E (november)

[NC745] Commemoratio Petri Theodorici Hughensoen, qui legavit nobis tres nigros ann. 

[NC746] Et domini Jacobi Beijs, canonici in Breda, qui legavit nobis duos sol. gr. pag. ann. 

Ob. kan. Op 10 november (1437) jaargetijde voor de kanunnik Jacobus Beys (1 vertel 
rogge). Ob. kap. Op 10 november (1437) een memorie (3 schell.).

[NC747] Et Theresiae Loonen, sororis huius ecclesiae. Obiit 1925. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 23 juni 1878 als Francisca Joh. Professie in 1914.

[NC748] Et Petronellae van Waardenburg, benefactricis huius monasterii. Obiit in Tiel 1936.< 
H1>10F (november) 

[NC749] Commemoratio domini Henrici Avier, qui legavit nobis sex gr. ann. 

GAB II,17 (Register H. Geesttafel) fol. 6v. Rond 1415 had de priester Henric Anier een 
huis aan de kerkstraat. Ob. kan. en Ob. kap. Op 4 november (1426) jaargetijde van de 
kanunnik Henricus Aniers (kanunniken 7« gr. vet., kapelanen 4 schell. gr. pag.). Ob. 
kap. Op 4 november een memorie ( 4 schell. gr. pag.). Juten, Cartularium, p. 64. Op 4 
maart 1424 schonk hij aan de infirmerie van het Bredase begijnhof een rente van 2 
oude gr. op zijn huis aan de Catharinastraat. Drossaers, Het archief, regest 1439 en 
1440. Henricus Anyer was rector van het altaar van Onze Lieve Vrouw in de Grote 
kerk en rector van het altaar van Johannes de Evangelist te Raamsdonk. Volgens 
Drossaers werd hij op beide posten na zijn overlijden (ca. 14440) vervangen. Zij 
motiveert dit jaartal niet en daarom houden wij het op 1426.

[NC750] Et domicellae Mariae van Brovel, quae legavit nobis quadringentos Renenses. Obiit anno 
domini 1669. 
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[NC751] Et sororis Clarae Oomen, suppriorissae huius ecclesiae. Obiit 1885. 

A. Cath. Reg. Rel. en BB XXI. Gedoopt op 17 december 1812 te Bavel als Catharina. 
Professie in 1840. BB XXV, 20. De geestelijke C. Oomen uit Dongen schonk bij de 
professie van zijn nicht Clara 29 gewijde medaillons van het H. Hart van Jezus en 
Maria aan het klooster.

[NC752] Et Ludwinae Hamilton, conversae et sororis huius ecclesiae. Obiit 1912. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 16 november 1837 te 's- Hertogenbosch als Joanna 
Ther. Professie in 1864.

11G (november)

[NC753] Commemoratio Heilwigis de Vreden, quae legavit nobis tres gr. ann. 

[NC754] Et Adrianae Hoefnagels, sororis huius ecclesiae et succentricis. 1909. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 19 juni 1850 te Weerbosch als Frederica Joann. 
Professie in 1871.

12A (november)

[NC755] Commemoratio Wilhelmi Wiltens et Elisabethae uxoris eius, qui legaverunt nobis sex st. 
ann. 

Ob. kap. Op 19 november (1505) memorie van Elysabeth, echtgenote van Wilhelmus 
Wiltens (12 st. voor brood). Haar man liet een memorie uitvoeren op de vrijdag na 
quasimode (zondag na Pasen) met het jaartal 1504.

[NC756] Et Leonardi Musters, benefactoris huius domus. Obiit anno 1874. 

[NC757] Et domini baronis Adolphi de Goltstein van Hoekenburg, qui (anno 1901) dedit nobis 
horologium pro ecclesia in turri et in claustro pulsans. Obiit in Oosterhout.  
Onder 'de' staat geschreven:'van'. 

13B (november)

[NC758] Commemoratio domini Huberti Sweere eiusque uxoris dominae Adrianae Clarijs, parentum 
sororis nostrae Catharinae, benefactorum huius monasterii. Obierunt in Standdaarbuiten 1927. 

14C (november)
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[NC759] Commemoratio Roelandi de Nova Domo et patris et matris et omnium parentum eiusdem, 
qui legavit nobis undecim mergas cum dimidio iacentes in Dalen. Pro quibus conventus obligatur 
legere vigilias novem lectionum, mediam commendationem et cantare unam missam de requiem.  
'Pro...requiem' tussen twee sterretjes. 

A. Cath. Cart. B fol. 171 en Erens, De oorkonden, p. 327. De 11 morgens land lagen in 
Dalem bij Antwerpen. In 1465 verkocht het klooster het land voor een cyns van 19 
vertelen rogge. Drossaers, Het archief, regest 1849. In 1462 was een Roelof van den 
Nyenhuys schout te Breda.

[NC760] Et Josephae van Leijsen, sororis huius ecclesiae. Obiit 1941. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 9 maart 1862 te Oosterhout als Antonia Maria. 
Professie in 1894.

15D (november)

[NC761] Commemoratio Joannis de Zelen, qui legavit nobis unum gr. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 15 november (voor 1435) jaargetijde van Johannes de Zele (4 
gr. pag.). De kapelanen geven foutief: 'de Geele'.

16E (november)

[NC762] Commemoratio Wilhelmi Gaeij, qui legavit nobis duodecim gr. ann. 

Ob. kan. Op 21 november jaargetijde voor magister Wilhelmus Gaye, cyrurgicus (7« 
gr. vet.). In Ob. kap. op 20 november met het jaar 1426 (1 schell. gr. pag.). GAB II, 17 
(Register H. Geesttafel). Rond 1415 schonk een meester Willem Gaey aan de H. 
Geesttafel een cyns van 3 schell. gr. pag. op zijn huis aan de Markt te Breda.

[NC763] Et Aleijdae van der Dussen, sororis huius ecclesiae.Obiit anno 1532. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 74-75. In 1481 gekleed, in 1485 professie. Man. 3 
(cynsregister 1487/88). Het klooster ontving voor haar een lijfrente van 20 gulden op 
de stad Geertruidenberg. Idem, p. 91. Tussen 1441 en 1471 gaf Jan van der Dussen, 
schout van Breda (haar vader?) het klooster 4 R.g. 4 st.

[NC764] Et reverendi domini Henrici Augustini Smits, sacerdotis et parochi in Bakel, qui legavit 
nobis mille Fl. pro celebratione sex missarum annue per annos triginta. Obiit 1888. 

A. Cath. Man. 102, p. 35. Op 13 december 1888 ontving de proost de 1000 gulden. 
Smits wilde deelnemen in de voorrechten van de weldoeners: deelneming in 3 
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plechtige missen per jaar, 'officien solemnel' der overledenen, commemoratie in het 
kapittel.

17F (november)

[NC765] Commemoratio Isfridae Oomen, sororis huius ecclesiae, sacristae. Obiit 1958. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 12 november 1878 te Teteringen als Joanna Cath. 
Professie in 1927.

18G (november)

[NC766] Commemoratio Odae Biesemans, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1759. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 11 mei 1699 in Onsenoort bij Cuijk als Odrada. 
Professie in 1719.

[NC767] Et Adriani Schoenmakers et Petronellae Oomen parentum sororis nostrae Isfridae et 
familiae eorum, qui dederunt nobis stationes viae crucis anno 1900. Et etiam quingentos Fl. cum 
parvo onere. 

19A (november)

[NC768] Commemoratio Joannis Botlant et Elisabethae uxoris eius, qui legaverunt nobis quinque sol. 
gr. pag. ann. 

Erens, De oorkonden, p. 181-182. In 1415 schonk domicella Elizabeth, weduwe van 
ridder Johannes de Borlant en afkomstig uit het diocees Luik, aan Catharinadal een 
cyns van 16 Brabantse plakken op goederen bij Roosendaal. Ob. kap. Op 18 december 
(1422) memorie van domicella Elysabeth de Botland ( 4 gr. vet.).

[NC769] Et Henricae van Kessel, sororis huius loci. Anno 1600.  
'Anno 1600' een latere aanvulling. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 322. Professie in 1589.

[NC770] Et domini Dionisii Mutsarts, primi post reductionem urbis huius cenobii praepositi, anno 
1635. In cuius anniversario servantur vigiliae novem lectionum, pro ipso et parentibus in perpetuum, 
idque propter mille Fl. quos ex parte ipsius et parentum obtinuimus, cum commendatione sequenti 
die et missa.  
'in cuius...missa' tussen twee sterretjes. 

Necr. Tongerloo, p. 236. Op 19 november (1635) zijn memorie. Geboren in 1578 te 
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Tilburg. Professie in 1603. In 1616 pastoor van Kalmthout. In 1626 proost van 
Catharinadal. A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 371 en 376. Na zijn komst kreeg hij 
onenigheid met priorin Joanna van der Stegen, omdat hij het bestuur van de wereldse 
goederen van haar overnam. In 1635 ging de proost naar Antwerpen om zich daar te 
laten behandelen aan een gezwel in zijn buik. De geneesheer sneed te diep, waardoor 
de proost stierf. Zie ook: L. Langeweg, 'Het geslacht Mutsaerts te Tilburg, 1450-1600', 
z. pl. (1974),p. 11-15. In 1622 schreef hij een kroniek van de kerkgeschiedenis. Totaal 
2000 pagina's.

[NC771] Et Annae Verhoeven, conversae et sororis huius ecclesiae. Anno 1791. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 30 december 1736 in Ginneken als Joanna. Professie in 
1762.

20B (november)

[NC772] Commemoratio Monicae Pals, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1860. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 25 september 1797 te Zevenbergen als Joanna. 
Professie in 1827. BB XXIII. Bij haar professie werd aan taarten en eten 23 gulden en 
19 st. uitgegeven.

[NC773] Et Agnetis Egbers, suppriorissae et magistrae novitiarum huius ecclesiae. Obiit anno 1900. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 3 december 1839 te Rijsbergen als Ludovica Cath. 
Professie in 1859.

21C (november)

[NC774] Commemoratio Annae Mariae Block, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1738. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 31 december 1692 te Oosterhout als Maria. Professie in 
1715.

22D (november)

[NC775] Commemoratio Catharinae filiae Laurentii van den Velde, quae legavit nobis centum Fl. 
Ren. semel pro anniversario suo et annu obligatur conventus cantare unam missam ad intentionem 
non requiem. 

Zie 28 oktober.

[NC776] Et Petronillae van Vugt, benefactricis huius ecclesiae. Obiit in Oosterhout anno 1899. 
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[NC777] Et Joannis Grevers, benefactoris huius monasterii, patris sororis nostrae Anastasiae. Obiit in 
Wassenaar 1925. 

23E (november)

[NC778] Commemoratio domicellae Mariae de Nova Domo et domini Florentii, praesbiteri, fratris 
eius, qui legaverunt nobis unum Fl. Ren. ann. 

A. Cath. Man. 3 (Cynsregister 1487/88). Juffrouw Marie van Nyenhuus gaf 20 st. aan 
het klooster voor een memorie. Erens, De oorkonden, p. 293. In 1454 had de priester 
Floris van den Nyenhuyse een dochter genaamd Lysbet.

[NC779] Et Annae Everswijn, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1593. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 96. In 1526 gekleed.

[NC780] Et Catharinae van Riet, conversae et sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1846. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 30 oktober 1780 te Halsteren. Professie in 1808.

24F (november)

[NC781] Commemoratio dominae Isabeele, domina van den Elst, quae legavit nobis sex sol. gr. pag. 
ann.  
Oorspronkelijk: 'domini Heele, domini van den Elst, qui'. 'sol.' boven de regel bijgeschreven. 

Ob. kan. Op 24 november (voor 1444) jaargetijde van domina Ysabela de Elst (7« gr. 
vet.). Ob. kap. Op 26 februari, 26 mei (1400), 26 augustus (1400) en 25 november 
memories voor haar (3 schell. gr. pag.)

[NC782] Et domini Christiani de Wijs eiusque uxoris dominae Adrianae Aelen, parentum sororum 
nostrarum Augustinae et Gabriëlis, benefactorum huius monasterii. 1892. Obierunt in Tilburg. 

25G (november)

26A (november)

[NC783] Commemoratio domini Henrici Tulit presbiteri, qui legavit nobis duos sol. gr. ann. 

[NC784] Et Hermannae Josephae van Gils, sororis de conventu Neerpelt. Jubilariae. Obiit 1910. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 17 maart 1830 in Oosterhout als Joanna. Professie in 
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1858. In 1859 naar Neerpelt.

[NC785] Et Doretheae Tielemans, benefactricis huius monasterii. Obiit in Tiel 1930. 

[NC786] Et Gerlacae van Weerde, donatae huius ecclesiae. Obiit anno 1933. Jubilariae. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 10 oktober 1851 in Dongen als Petronella. Professie in 
1878.

[NC787] Et Raphaëlis Romme, sororis huius ecclesiae. Obiit 1928. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 10 mei 1857 in Leur als Helena. Professie in 1883.

27B (november)

[NC788] Commemoratio Theodorici Binstro, qui legavit nobis sex gr. ann. 

Erens, De oorkonden, p. 118-119 en 121-122. In mei 1373 was een Jutta, dochter van 
Theodericus Bynstroe non te Catharinadal. Voor maart 1377 was Theodericus reeds 
overleden, want een familielid gaf namens zijn kinderen een cyns aan Jutta. Jutta zag 
daarmee af van haar aanspraken op de erfenis van haar vader. Ob. kan. Op 20 
november (1376) jaargetijde van Theodericus dictus Binstro (8 gr. pag.).

[NC789] Et Siardae Wouters, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1812. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 5 november 1757 te Turnhout als Elisabeth. Professie in 
1785.

[NC790] Et Caeciliae Wilthagen, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1855. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 19 februari 1819 in 's- Gravenhage als Maria Jac. Joan. 
Professie in 1844.

[NC791] Et Mariae van Leysen, benefactricis huius monasterii. Obiit in Den Hout 1930. 

28C (november)

[NC792] Commemoratio Catharinae Hoeken, quae legavit nobis duodecim gr. pag. ann. 

In Ob. kan. Op 27 november wel genoemd een Katherina, echtgenote van Wijtmannus 
Snoeyen. Zou dezelfde persoon kunnen zijn.

[NC793] Et Monicae van Waardenburg, sororis huius ecclesiae et ianitricis. 1907 
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A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 28 mei 1841 te Dordrecht als Anna Maria. Professie in 
1863.

29D (november)

[NC794] Commemoratio Henrici filii Rulini, qui legavit nobis unum gr. ann.  
Oorspronkelijk: 'Rulmi' 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 29 november (voor 1431) jaargetijde voor Henricus, zoon van 
Rulini (8 gr. vet.).

[NC795] Et Dorotheae de Gilse, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1667. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 427. Geboren op 16 september 1642 in Baerle. 
Professie in 1662.

[NC796] Et Hadwigis van Asdonck, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1702. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 14 juli 1653 te Tilburg als Catharina. Professie in 1677.

[NC797] Et Henricae Romme, sororis huius ecclesiae. Obiit 196  
Deze memorie met potlood ingeschreven. Er achter met potlood: 'waar?!'. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 24 januari 1897 als Maria Coleta. Professie in 1929. 
Overleden in 1966 te Rosmalen in een instelling.

30E (november)

[NC798] Commemoratio domini Willibrordi Fick eiusque uxoris dominae Adrianae van Etten, 
benefactorum, qui legaverunt huic conventui tres mille Fl., partim ad missas pro eis celebrandas, 
partim ut sorores huius monasterii ferventer pro eis orent. Obierunt in Oosterhout 1917. 

A. Cath. Man. 102. p. 45. De weduwe Adriana Fick gaf 3000 gulden aan het klooster. 
Daarvoor wilde ze een jaar lang iedere week een mis, 25 jaar iedere maand een mis en 
50 jaar 1 mis per jaar voor haar en haar man.
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DECEMBER

1F (december)

[NC799] Commemoratio Gertrudis de Jonge, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1661. 

2G (december)

[NC800] Commemoratio Rasonis de Liedekerc, qui legavit nobis quindecim gr. ann. 

Ob .kan. Op 5 december (na 1303) jaargetijde van Raso de Lyedekerke (5 schell. gr. 
pag.). Necr. S. Bern. In het necrologium van S. Bernardus aan de Schelde op 23 
november een commemoratio voor heer Raso de Gaveren, heer van van Breda en 
Liedekerke. Hij werd in het koor van de kloosterkerk begraven. Erens, De oorkonden, 
p. 43-44. In 1296 stichtte Raso een kapelanie gewijd aan O.L.Vrouwe in de kerk van 
Catharinadal. Geschiedenis van Breda I, p. 56 noot 5. Raso I, heer van Breda (1287-
1290), Raso II (1290-1306) en Raso III (1306- 1313).

3A (december)

[NC801] Commemoratio Annae Werts, suppriorissae huius ecclesiae. Obiit anno 1590. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 97. Gekleed in 1531, professie in 1532. A. Cath. BB 
IIIF 189. In 1572 genoemd als subpriorin. Man. 25a (rekening priorin 1590-1591) fol. 
8. Het klooster ontving van haar een zilveren kopje, een zilveren lepel en kontant geld 
met een totale waarde van 30 R.g. Idem, fol.11v. Bij haar begrafenis betaalde het 
klooster 26 st. voor een kist, 35 st. voor waskaarsen en 4 R.g. en 11 st. voor gebeden.

[NC802] Et Franciscae Hixpot, conversae huius ecclesiae. Obiit anno 1664. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 427. Geboren op 21 november 1632 als Adriana, 
professie in 1662.

[NC803] Et Huberti Snijders, benefactoris nostri. Obiit anno 1876. 

[NC804] Et Ceciliae Kaal, sororis huius ecclesiae. Obiit 1958. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 27 september 1889 als Wilhelmina Maria in Cuijk. 
Professie in 1916.

[NC805] Et sororis Hermannae Josephae Krens, priorissae huius monasterii, quae in munere suo 
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fideliter conventui praefuit. Erat ardens in oratione et in passione patiens. Obiit anno 1960. Jubilariae.  
'Jubilariae' later in de marge met potlood bijgeschreven. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 21 februari 1879 te Breda als Jacoba. Professie in 1901. 
Priorin in 1927.

4B (december)

[NC806] Commemoratio Luijtgaerdis de Zallant, priorissae huius ecclesiae. Obiit anno 1546. 

A. Cath. Correspondentie, april 1955. Ingekomen brief van B. W. van Schijndel. Deze 
had in een register uit 's- Hertogenbosch (nr. 1250 fol. 207) een akte gezien d.d. 14 
november 1480, waarin vermeld werd dat Luytgaert, dochter van Jan van Zeelant 
binnenkort geprofest zou worden in Catharinadal. Hij beloofde haar 200 'peters' van elk 
36 groot Vlaams te betalen uit hun erfgoed in Gelderland. A. Cath. Hs. Van der Malen, 
p. 74. Professie in 1483. Priorin in 1533. Idem, p. 169. Bij de visitatie van het klooster 
in 1545 door Koenraad van Malsen, abt van Berne, verzocht zij om te mogen aftredem 
vanwege haar hoge leeftijd (80 jaar). Dit werd toegestaan.

5C (december)

[NC807] Commemoratio reverendi admodum ac eruditissimi domini Henrici Assels, sacre theologiae 
licentiati, canonici Parchensis, praepositi huius monasterii qui Bredae cum conventu refugiit in 
antiquo nostro monasterio. Obiit anno domini 1676. Anno aetatis 60. Professionis 41. Praesbiteri 36. 
Praepositura 21. 

Necr. Park. Op 5 december (1676) een memorie. Hij was ook pastoor in Werchter 
geweest. Geboren in Hoegaarden op 1 december 1616. Professie in 1636. Proost in 
1655. A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 412, 417. Na zijn aankomst in Oosterhout werkte 
hij eerst juffrouw De Liques uit het klooster. Zij woonde op het klooster en had de 
vorige proost (Baltasar Cruijt) helemaal in haar macht. Proost Assels dacht dat het 
ongeluk van juffrouw De Liques veroorzaakt werd door een achterstand in de gelezen 
missen. Op basis van de registers en brieven over de periode 1557-1655 stelde hij een 
lijst op van missen. Assels las hierna 3500 missen en vroeg de prelaat van Park 
vergiffenis voor de rest. Idem, p. 424-425. In 1672 mochten de zusters, vanwege het 
oorlogsgeweld, zich weer in Breda vestigen. In 1676 probeerde Assels met alle macht 
te voorkomen dat Catharinadal weer naar Oosterhout moest. Diverse malen reisde hij 
naar Den Haag om de zaak te bepleiten. Hij kreeg echter nergens steun, voelde zich 
daarom verlaten en sliep niet meer. Na een mis krijgt proost Assels een beroerte en de 
helft van zijn lichaam en tong raken verlamd. Idem, p. 80. Hij werd in de kloosterkerk 
te Breda begraven in een oud grafgewelf. Daarop kwam een zerk met zijn wapen. Deze 
zerk werd met zand bedekt om de protestanten niet voor het hoofd te stoten. Idem, p. 
425. De zerk van 9 bij 5 voet kostte 163 gulden.
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[NC808] Et Fredericae Aerssen, sororis huius ecclesiae et magistrae infirmarum. Obiit 1904. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 14 juli 1843 in Oosterhout als Maria Petr.

6D (december)

[NC809] Commemoratio Engelbertus Puelmans, qui legavit nobis tres gr. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 6 december (voor 1501) jaargetijde met 2 lopen rogge. De 
kanunniken geven Engelberta uxor Petrus Poelmans, de kapelanen Engelbertus Petri 
Poelmans. Dit laatste sluit het beste aan aan bij het obituarium van Catharinadal. Toch 
blijft het onzeker of het nu een man of een vrouw is.

7E (december)

[NC810] Commemoratio domini Henrici Moelens, qui legavit nobis sex gr. pag. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 8 december 1393 jaargetijde voor de priester Henricus de 
Mola (2 schell. gr. pag.). Ob. kap. Op 8 december ook een memorie (13 gr. pag.) GAB 
II,17 (Register H. Geesttafel) fol. 56v. Een cyns van 2 gr. paym. op een weide bij 
Breda (Gampel) was voor 1415 aan de H. Geesttafel gegeven door heer Henric Molens. 
De nonnen van Catharinadal bezaten hiervan de schepenbrief.

[NC811] Et Elisabeth Marck, conversae huius ecclesiae. Obiit anno 1675. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 377. De professie van deze lekenzuster was in 1628.

8F (december)

[NC812] Commemoratio Joannae Dudar et Adriani Wijdemans, benefactorum huius monasterii. 
Obiit Tilburg 1941. 

[NC813] Et Monicae Hogenkamp, sororis huius ecclesiae et magistrae infirmarum (1950). 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 15 maart 1877 te Deventer als Jacoba Henr. Professie in 
1936.

9G (december)

[NC814] Commemoratio Christinae de Woude, quae legavit nobis duodecim gr. ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 14 december jaargetijde van Christina, echtgenote van 
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Johannes de Woude (12 gr. pag.).

10A (december)

[NC815] Commemoratio Mariae Gertrudis van Asdonck, sororis huius ecclesiae. Obiit 1722. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 428. Geboren in 1650 te Tilburg als Marieken. 
Professie in 1673. BB VII, 79. Dotekontrakt uit 1672 (1050 gulden). Zie ook BB VII, 
141.

11B (december)

[NC816] Commemoratio Joannae Willems, sororis donatae de conventu Neerpelt. 1917.  
Later hieronder geschreven met potlood:'Niet van C'dal'. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 6 februari 1830. Professie in Neerpelt in 1860.

12C (december)

[NC817] Commemoratio Adrianae van den Veken per quingenta tres annos priorissae huius ecclesiae 
in reformationem. Edificavit templum et plura alia. Obiit anno domini 1532. 

Erens, De oorkonden, p. 300-301. Dotekontrakt d.d. 10 juni 1459 afgesloten tussen de 
priorin en Johannes van der Beken uit Antwerpen. Catharinadal krijgt voor haar 
levensonderhoud 200 florijnen van elk 10 schell. Zo lang Adriana leeft krijgt het 
klooster een lijfrente van 8 gulden op goederen te Antwerpen. Na de dood van haar 
moeder Elisabeth nog eens een lijfrente van 1 zester rogge. Zie ook: Man. 3 
(Cynsregister 1487-1488). Voor de bouw van de kloosterkerk onder deze priorin : J.C.
A. Peeters, De kerk van St. Catharinadal in Breda in: Jaarboek 'De Oranjeboom' 24 
(1971) p. 44-66.

[NC818] Et Jacobae Broeders, conversae huius ecclesiae. Obiit anno 1708. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 428. Geboren te Dongen in 1646. Professie in 1669.

[NC819] Et Antoniae Klught, conversae et sororis huius ecclesiae. Obiit 1781.  
Onder het jaartal dat verbeterd is met potlood staat: 1781 is goed. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 22 september 1715 te Oosterhout als Catharina. 
Professie in 1742,

13D (december)
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NECROLOGIUM CATHARINADAL DECEMBER 

[NC820] Commemoratio Johannae Mariae Vermeulen-Van Beek. Benefactricis huius monasterii. 
Obiit in Riel 1945. 

14E (december)

[NC821] Commemoratio domini Martini van der Hulst, confessoris huius ecclesiae, qui fuit sacerdos, 
canonicus Sancti Michaelis Antverpiensis. Obiit anno 1514. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 84. In 1509 werd Martinus van der Hulst, kanunnik van 
St. Michiels te Antwerpen, proost van Catharinadal. Man. 6 (Cynsregister 1520). Het 
klooster kocht een cyns van 20 st. op een goed aan de Haagdijk met gelden door hem 
ter beschikking gesteld. Ze noemen hem 'ons confessoer'.

15F (december)

[NC822] Commemoratio reverendi admodum domini Baltasaris Cruijt, praepositi huius monasterii 
per viginti circiter annos. Obiit anno 1655. 

Necr. St. Michiels. Op 15 december (1655) memorie. Geboren te Antwerpen op 10 
maart 1591. Professie in 1609. Daarna pastoor in Merksplas en Meer. Vanaf 1635 
proost. A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 382 en 384. Na de inname van Breda in 1637 
door Frederik Hendrik, ging proost Cruijt een gesprek aan met de stadhouder over de 
uitoefening van de godsdienst. Heimelijke kerkdiensten in de kloosterkerk voor 30 … 
40 mensen bleven toegestaan en de zusters zouden onder zijn bescherming vallen.

[NC823] Et Rosnatae Knaepe, sororis huius ecclesiae et magistrae novitiarum. Obiit 1716. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 7 oktober 1664 te Breda als Joanna Maria. Professie in 
1682.

16G (december)

[NC824] Commemoratio domini Walteri dicti Caters, qui legavit nobis quinque sol. tur. ann. 

[NC825] Et Elisabeth de Roma, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1530. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 70. In 1463 gekleed.

[NC826] Et reverendissimi domini Hugonis Lamy, abbatis Leffiensis (1944), quondam abbatis 
Tongerloënsis (1915-1937) et per novem annos patris abbatis huius monasterii (1928-1937). Fuit 
primis pater abbas restaurata nostra exemptione. Obiit Leffiae 1949. 

17A (december)
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NECROLOGIUM CATHARINADAL DECEMBER 

[NC827] Commemoratio Joannis Ploijs, qui legavit nobis unum Fl. Geldriae ann. 

Ob. kan. en Ob. kap. Op 17 december (kan. 1463, kapelanen 1461) jaargetijde van 
Johannes Ploys alias Stalknecht (kan. 8 gr. vet., kapelanen 5 gr. vet.). Jaargetijdenreg. 
Begijnhof. Op 17 december jaargetijde (10 st.). Volgens een dorsale notitie op zijn 
testament stierf hij op 17 dec. 1463. Erens, De oorkonden, p. 318-320. Zijn testament d.
d. 28 oktober 1463. De zusters van Catharinadal ontvingen een cyns van 1 gulden op 
een huis aan de Haagdijk voor een jaargetijde met een vigilie van 9 lessen. A. Cath. 
Man. 3 (Cynsregister 1487/88). Cyns van Jan Stalknecht op een huis aan de Haagdijk 
verantwoord in de rubriek 'zielgelt'.

[NC828] Et Catharinae Verstrijp, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1583. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 154. In 1540 gekleed.

18B (december)

[NC829] Commemoratio Susannae Woestenbergh, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1752. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 5 februari 1707 in Oosterhout als Joanna. Professie in 
1729.

[NC830] Et Josephinae Motkà Faes et familiae, benefactorum huius monasterii. Obiit in Breda 1940. 

19C (december)

[NC831] Commemoratio Ydae Hannen, quae legavit nobis quinque sol. mit. ann. 

Ob. Kan. Op 20 december (1460) wel een jaargetijde voor Yda, echtgenote van Petrus 
van Romen (vertel rogge). Dit zou gezien de dag en de voornaam dezelfde persoon 
kunnen zijn.

20D (december)

[NC832] Commemoratio Gerlacae de Grauw, converse huius ecclesiae. Obiit anno 1792. 

Gedoopt op 2 januari 1748 te Zevenbergen als Maria. Professie in 1783.

[NC833] Et Constantiae Kock, sororis huius ecclesiae et succentricis. Obiit anno 1947. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 7 december 1909 in Oosterhout als Petronella. Professie 
in 1937.
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NECROLOGIUM CATHARINADAL DECEMBER 

21E (december)

[NC834] Commemoratio Mariae Marien, conversae huius ecclesiae. Obiit anno 1537. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 85. In 1515 genoemd als 'donatinne'. Man. 7 (rekening 
priorin 1521-1522) fol. 12v. Het klooster ontving voor haar een lijfrente van 5 R.g. op 
de bieraccijns te Antwerpen.

[NC835] Et Wilhelmi Aarts eiusdemque coniugis Adrianae Feskens, parentum sororis nostrae 
Mariae, benefactorum huius domus. Bredae 1908. 

22F (december)

[NC836] Commemoratio Michaelis van Huekelom et Margaretae filiae et Gerardae uxoris eius, qui 
legaverunt nobis decem sol. gr. Brabantiae ann. 

Deze namen niet in het kloosterarchief aangetroffen. A. Cath. BB IIIC 55, 63, 68, 96. 
Testament en uitvoering daarvan van Jan van Huekelom en zijn vrouw Katharina van 
Offen, poorters van Antwerpen. Testament d.d. 10 november 1528. Eàn van de 
uitvoerders van het testament is meester Michiel van Huekelom. Deze Michiel overleed 
voor 1535.

[NC837] Et domini Wilhelmi de Daesdonck, confessarii huius ecclesiae, qui legavit nobis unum Fl. 
Ren. ann. cum calice et ornamento casula undilato. Obiit anno 1533. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 95. Hij betaalde in 1528 mee aan het koorgestoelte in 
de kloosterkerk (8 gulden).

[NC838] Et Julianae Linssen, sororis huius ecclesiae, in Neerpelt translatae, ibidem obiit 1888. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 10 mei 1833 in Oosterhout als Adriana Maria. Professie 
in 1860. In dat zelfde jaar naar Neerpelt.

[NC839] Et Franciscae van Waardenburg, benefactricis nostri monasterii. Obiit in Tiel anno 1925. 

23G (december)

[NC840] Commemoratio Margaretae de Ulvenhout, quae legavit nobis duodecim den. ann. 

[NC841] Et domini Leonardi van Amersfoort, qui legavit nobis quingentos Fl. cum obligatione per 
viginti annos legendi annue duas missas missas. Obiit 23 decembris 1797. 
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NECROLOGIUM CATHARINADAL DECEMBER 

A. Cath. Man. 101 (Kroniekboek Van Amersfoort) jaar 1762-1763. Deze broer van 
proost Gummarus schonk diverse kleding- stukken, doeken en tapijten voor gebruik in 
de kerk.

[NC842] Et Mariae Simons, conversae et sororis huius ecclesiae. Obiit 1837. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 14 oktober 1769 te Oosterhout. Professie in 1795.

[NC843] Et Antoniae Heijbloem, conversae et sororis huius ecclesiae. Obiit 1843. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 13 oktober 1766 te Oosterhout als Adriana. Professie in 
1793.

[NC844] Et Michaelis Angenent, sororis huius ecclesiae. Obiit in Breda 1953. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 11 januari 1892 te Tilburg als Joanna. Professie in 1922.

24A (december)

25B (december)

[NC845] Commemoratio Annae Mouwen, sororis donate. Obiit anno 1865.  
'Antwerpen ?' hieronder geschreven met potlood. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 29 mei 1809. In 1844 geloftes als donate. Zij ging met 
de ontslagen proost Brouwers naar Rome. Zij werd niet meer in het klooster 
opgenomen en stierf te Antwerpen in een klooster.

26C (december)

[NC846] Commemoratio Wilhelmi Loenhout, qui legavit nobis tres sol. gr. ann. 

27D (december)

[NC847] Commemoratio domicellae Joannae de Daesdonck, quae legavit nobis viginti gr. pag. ann. 

Ob. kan. Op 26 december jaargetijde van domicella Johanna de Nylant en haar 
echtgenote Henricus de Daesdonck (7« gr. vet.). Ob. kap. Op 27 december (1408) een 
memorie, hier genoemd Johanna de Botlant (7« gr. vet. 1 esterl. vetus).

[NC848] Et Catharinae Crols, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1706.  
Oorspronkelijk '1606'. 
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A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 428. Geboren te Breda in 1637. Professie in 1669.

[NC849] Et Marthae Dirve, conversae huius ecclesiae. Obiit anno 1729. 

[NC850] Et Philomenae Klerx, sororis de conventu Neerpelt, circatricis et jubilariae. Obiit 1903. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 29 december 1825 in Elshout als Ida. Professie in 1847. 
In 1858 naar Neerpelt.

28E (december)

[NC851] Commemoratio Mechtildis de Pollanen, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1468. 

A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 62. In 1453 ontving het klooster van 'joffr. Pilanen' een 
lijfrente.

[NC852] Et Elisabeth van Drongele hic novitiae. Obiit anno 1651. 

[NC853] Et Mariae Ansems, conversae huius ecclesiae. Obiit anno 1715. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren te Gilze in 1639. Professie in 1667.

[NC854] Et dominae Theresiae Lommelaers, priorissae huius ecclesiae. Obiit anno 1855. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 4 november 1788 in Luijksgestel. Professie in 1813. BB 
XXI. Zij werd in 1843 priorin. Overleden in het jaar 1855.

[NC855] Et Luciae Musters, conversae sororis huius ecclesiae, jubilariae. 1918. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 24 augustus 1827 in Wouw als Joanna Cath. Professie 
in 1851.

[NC856] Et Paulae Coesel, sororis huius ecclesiae. Obiit anno 1962. 

A. Cath. Reg. Rel. Geboren op 5 mei 1888 in Amsterdam als Christina. Professie in 
1932.

29F (december)

[NC857] Commemoratio reverendissimi domini Bernardini de Heeff-Vergroesens et familiae, 
benefactorum nostri monasterii. Obiit in Boekel 1948. 
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30G (december)

[NC858] Commemoratio Baldewini filii Hermanni et Elisabeth uxoris eius, qui legaverunt nobis sex 
sol. gr. ann. 

31A (december)

[NC859] Commemoratio Thomae de Overdragen, qui legavit nobis unum halstarium siliginis ann. 

[NC860] Et Elisabeth van Mierlo, sororis donatae huius ecclesiae. Obiit anno 1876. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 10 augustus 1830. Professie in 1859.

[NC861] Et dominae Siardae Dirven, priorissae huius ecclesiae et familiae eius, benefactorum huius 
domus. Obiit 1908. 

A. Cath. Reg. Rel. Gedoopt op 8 december 1850 te Etten als Dymphna Petronella. 
Priorin in 1892.

Epiloog 

Desen boeck is oversien en verbetert met liefden en grooten haest door den eerweerdigen heer mijn 
heer Joannes Baptista Van Simpho- ven, vicarius van dit clooster en canonick van de wijtvermaerde 
abdije van Parck bij Loven, nogtans eenige woorden gelaeten aen den ouden stijl.  
En is herschreven door suster Lucia van de Leur in't jaer anno 1761 tot gemak van de novitien, waer 
voor wij versoeken om de liefde Godts de gebeden van alle die hem sulle lesen.  

D.+ M. Sepultura Renen Ludovicii Nicolai filii P.F.R.I.B. Peppe et A.M.E. Ricouts coniugum. Obiit 
13 martii 1813. Aetatis 21 mense. 

R. I. P.  
Dit hier onder volgende geschrift dient tot memorie.  
Dat in het jaar 1813 den 8 maart op onzen pand-hof begraven is een soontje van den heer Peppen, 
onderprefekt te Breda in den ouderdom van ontrent 2 jaaren in 't bijwezen van den heer F. Jansens, 
doctor, maire van Oosterhout en den heer J. van den Ouweland, ondermaire, onder den zeer 
eerwaarden heer proost G. van Gennep en de eerwaarden Mevrouw J. de Haas. Dit kind lijd ontrent 
12 of 14 voet van de deur (naar het midden van den pandhof) die schuijns over de deur van het 
convent komt in een eijkenhoute kiste met schroeve toegemaakt. Deze begraaffenis is geschied ten 
tijde dat Napoleon nog als kijzer regeerden. In het jaar 1928 is dit grafsteentje teruggevonden bij het 
opbreken en afbreken der oude kapel (thans conventspand) er was niets van het kistje te vinden. Het 
ligt nu op het pandhof. Er stond als volgt : (zie boven.) 
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Obituarium proost 

Zielboek/obituarium van de proost
Voor de volledige bronnenuitgave klik op: BRON 

Voorbeeld obituarium proost. 

 

Vanaf het eind van de 17e eeuw gingen de proosten een eigen register aanleggen met de 
misverplichtingen voor overledenen. De proosten waren verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
deze missen. Afbeelding betreft een kopie van dit register uit de 18e eeuw. Het betreft voorbeelden 
van missen uit de maand mei. 

Inleiding

In een obituarium worden binnen een kalender de verplichtingen opgetekend voor het uitvoeren van 
memories. Het is geen liturgisch document, maar legt de verplichtingen vast. Dit kunnen uitdelingen 
zijn van brood en wijn. Verplichtingen voor grafbezoek en het opsteken van kaarsen. In het 
obituarium van Catharinadal legde de proost de verplichtingen vast voor het lezen van missen. Het 
lezen van de missen was de taak van de proost. 
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Obituarium proost 

Het obituarium, de proost heeft het zelf over Zielboek, is in het kloosterarchief onder de Manualen 
(nr. 102). De afmetingen van het Zielboek zijn 15,8 X 20,2 cm. Het register heeft een omslag van 
gemarmerd papier en een zwart lederen rug. 

Het register werd aangelegd in proost Van Simphoven kort na het overlijden van zijn voorganger 
Gummarus van Amersfoort op 27 maart 1770. Van Simphoven heeft de jaargetijden zelf 
ingeschreven, waarschijnlijk kort na zijn officiële aanstelling tot proost in 23 februari 1771. Zijn lijst 
was gebaseerd op een ouder register aangelegd rond 1665 door proost Assels.  
Deze proost Assels, die stierf op 5 december 1676, dacht dat de slechte situatie van Catharinadal bij 
zijn binnenkomst in 1655 veroorzaakt werd door een achterstand in de gelezen missen (voor 
overledenen). Op basis van de registers en akten over de periode 1557-1655 stelde hij een lijst op van 
missen. Proost Assels las hierna 3500 missen en vroeg de prelaat van Park vergiffenis voor de rest. 

Een gedeelte van de missen, de gezongen missen, waren de taak van de vicaris. In 1877 werd het 
aantal missen voor de vicaris, met toestemming van paus Pius IX, met de helft teruggebracht. 

Proost Van Amersfoort had bij zijn dood in 1770 de misverplichtingen tot 23 maart volbracht blijkens 
de houten pen. Na zijn dood nam vicaris Van Simphoven de misverplichtingen waar en werkte nog 
met de oude lijst. Kort na zijn officiële aanstelling tot proost maakte hij een nieuwe lijst, het huidige 
Zielboek. Op blad 21 en verder werd voortaan door de proost per jaar aangetekend of alle 
misverplichtingen goed uitgevoerd waren. Deze administratie van de missen werd tot in 1921 
gecontinueerd. Tot in 1828 werden er nog missen tussen gevoegd binnen de kalendervolgorde. 

Relatie tussen necrologium en zielboek

Net als bij het verloren deel van het necrologium, vermoedelijk een missenlijst, bestaat er grote 
onduidelijk over de relatie tussen zielboek van de proost en het necrologium.  
Blijkens de inleiding op het Zielboek (blad 3) is er sprake van een lijst in een "Kleyn Kasje" gemaakt 
in het jaar 1770. Hierin stonden net als in het Zielboek 'Fundatien die met eenige geestelijken 
commer belast konnen zijn'. Met behulp van een houten pen (klemmetje) werd op deze lijst 
aangegeven welke verplichtingen afgewerkt waren. De proost merkt op dat dit kastje in het oog moet 
blijven hangen om de verplichtingen niet te vergeten.  
Dit kastje bleef langere tijd in gebruik. Bij de mis van Catharina Laurijsen op 21 november staat met 
een eind 19 eeuwse schrijfhand vermeld dat het een gelezen mis is met daarachter:"zie den catalogus 
in het bruin kastje". Met de lijst in het kastje moet wel het necrologium bedoeld zijn. Op 22 
november wordt daar een mis vermeld voor dezelfde Catharina.  
De bron van het zielboek is duidelijk niet het necrologium. Daarvoor zijn er te veel varianten in de 
schrijfwijzen van de namen, de data komen niet altijd overeen en niet alle missen zijn in het 
necrologium terug te vinden. 

Als documenttype valt het zielboek onder de obituaria. Het legt immers de misverplichtingen vast 
van Catharinadal voor overledenen. Hiervoor waren fondsen ter beschikking gesteld. Het is geen 
liturgisch document wat ook blijkt uit de gebruikte taal: het Nederlands. 
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Tarievenlijst voor missen 1766

Dezelfde proost Van Amersfoort die een kopie maakte van het zielboek met missen, probeerde meer 
te weten te komen over de te vragen tarieven voor missen. Hij kreeg op 20 oktober een gedetailleerd 
antwoord van de abt van Park. (A. Cath. Manualen 101 Kroniek G. van Amersfoort fol. 29v-31v). De 
abt baseerde zich op de gebruiken in zijn eigen abdij. Hij stuurde een tarieflijst op voor 10 soorten 
fundaties. Zo koste een misfundatie met gezongen vespers, vigilie met 9 lessen en kleine 
commendatie (gezongen) met orgel tijdens mis die de proost zal celebreren samen met de vicaris en 
het altaar op zijn best f. 12,-- per jaar. Hetzelfde, maar dan met een extra portie vlees of vis voor het 
convent en een glas wijn kwam op F. 24,-- per jaar. Een plechtige mis met orgel, gelezen vespers, 
vigilie met 9 lessen en kleine commendatie kwam op f. 9,-- per jaar. Een simpele gelezen mis kwam 
op F. 6,-- per jaar. Het goedkoopst was de stille mis met de boetpsalm Miserere met orgel en vanaf 
het koor gezongen kwam op F. 4,-- per jaar. Een uitvaartmis kostte F 14,-- of F. 7,--. 
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Obituarium/zielboeck Catharinadal

Bron: A. Cath. Manualen nr. 102 p. 7-16.  
Voor achtergrondinformatie over het manuscript: Manuscript 

Nota. (blad 3) Dit boek behelst fundatiën die met eenige geestelijken commer belast konnen zijn. De 
zelve staan ook in een kleyn kasje, gemakt in het jaar 1770. De hout penne wijst aan hoe verre de 
zelve volbrogt zijn, dogh daer de penne teekent moet volbrogt worden en soo vervolgens, gelijk den 
dagh en maand aanwijst. Hierom diendt om alle vergetentheijd te vermeijden, dat het gemeldt kasje, 
in d'oogh blijft hangen, om zigh te conformeren na den verval dagh en te volbrengen, dat men in des 
reguard verschuld is. 

Deze obligatien is d'heer proost gewoon te volbrengen, uytgenomen de missen die moeten gezongen 
worden, deeze zingt d'heer vicarius, het welk een oude gewoonte is, die ik als vicarius thien jaaren 
onderhouden hebbe. De obligatien ten laste van d'heer vicarius staan uytgedrukt blad ... 8 in deezen 
boek. Siet eene advertentie voor den proost blad 19. Siet eene advertentie voor d'heer vicarius blad 
20. 8. 

Nota (blad 4) 

Den seer eerwaerden heer Gummarus van Amersfoort saliger memorie na 5 … 6 daagen siek geweest 
zijnde, is den 27 meert 1770 saliglijk in den heer overleden in den ouderdom van 60 jaaren in zijn 
leven ontrent 15 jaaren vicarius en 10 jaaren proost. Siet desen boek na blad ...19. 

Fundatiën en obligatiën wegens het klooster Ste. Catharinadal tot Oosterhout (blad 5) 

(blad 7) 

Obligatie van missen en officiën der dooden die het clooster Ste. Catharinadal jaarelijk moet 
volbrengen op den ondergemelden tydt, volgens de reductie daer van gedaen in 't Capittel Generael 
door den eerweerdighsten heer Libertus de Pape, abt van Park en Vicarius Generael den 10 october 
1665. 

A. Cath. [OCblad19] Dit register moet aangelegd zijn in opdracht van proost Van 
Simphoven kort na het overlijden van proost Van Amersfoort (1770-03-27). Van 
Simphoven moet zich gebaseerd hebben op een lijst opgesteld door proost Assels in 
1655. Proost Assels verzamelde uit het kloosterarchief een lijst van niet gelezen 
missen. Hij las er 3500 en vroeg voor de rest vergiffenis aan de abt van Park.

Eerts in 't generael (blad 8) 
Vier missen voor elcken quatertemper dagh, voor de missen die eertijts beset waren op allen 
dynstdagen. 

[OC1] Item allen maenden 2 missen voor een fundatie van Cornelis Simonsdochter. 
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[OC2] Item alle maenden 2 missen voor Margareta Sterkens, dien eertijts een misse alle viertien 
dagen. 

[NC158] 1 maart. Daar genoemd met haar echtgenoot Herman en haar ouders met 
verwijzing naar de cijns van 15 stuivers. Voor deze tweewekelijkse mis was een cijns 
geschonken van 1 zester rogge. Waarschijnlijk overleed zij in 1471.

[OC3] Item alle weeken 1 misse voor verhole obligatie van 't clooster. 

[OC4] Item alle weeken 2 missen voor 't beneficie Ten Hout. 
Nota. De obligatien van nr. 1, 2, 3 en 4 zijn ten laste en zorge van d'heer vicarius. 

Maendelyke obligatie (blad 9) 

ianuarius

Op den 7e [januari]

[OC5] Een gesonge misse voor Philippus van der Lecke. 

[NC23] 7 januari met verwijzing naar gezongen mis. Bij zijn jaargetijde moest ook nog 
eens 8 lopen rogge door het klooster onder de armen verdeels worden. Zijn zuster 
Elisabeth was toen priorin van Catharinadal.

Op den 11e [januari]

[OC6] Een gesonge misse met vigilie van 9 lessen en commendatie voor Aert oft Arnoldus de Leuw. 

[NC31] 11 januari met al deze verplichtingen

Op den 13e [januari]

[OC7] Een gesonge misse voor Cornelia Rosmis. 

[NC38] 13 januari 1766. Daar genoemd Cornelia Houtepen, echtgenote van Cornelius 
Rosmis met de verplichting van een gezongen mis.

Op den 23e [januari]

[OC8]Een gesonge misse voor Jan Bertels. 
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[NC70] Op 23 januari (ca. 1500). Daar genoemd Joannes Bertels en zijn echtgenote 
Catharina met verplichting van gezongen mis.

In 1877 zijn de nevenstaande missen (blad 8) door zijn Heiligheid Paus Pius IX gereduceerd, 
waarvan afschrift als volgt. 
Voor Cornelis Simonsdochter nog 12 in plaats van 24. 
Voor Margaretha Sterkens nog 12 in plaats van 24. 
Voor de verhole obligatiën nog 26 in plaats van 52. 
De missen voor het beneficie Ten Hout zijn gebleven 
De missen op de quaterdagen zijn nu 8 in plaats van 16. 
Quod attestor Martens, praepositus 

februarius (blad 10)

Op den 8e [februari]

[OC9] Een misse voor Petrus Stevens. 

Niet in NC!

Op den 22e [februari]

[OC10] Een misse voor Jacobus van der Biestraten. 

[NC141] op 22 februari (ca. 1560). In NC geen mis vermeld.

Op den 25e [februari]

[OC11]Een misse voor Elisabeth Antonisse. 

Op den 28e [februari]

[OC12] Een misse voor Christina Sutinx. 

Niet in NC. [EC420] p. 304. Testament van Christina, echtgenote van Henricus 
Zuetincx. A. Cath. Charter nr. 306 d.d. 1 november 1459. Zij schonk een cijns van 5 
schell. gr. paym. voor haar jaargetijde. Verder kregen de St. Joostkapel, St. Janskapel 
en de kerk van Markendaal ieder 1 schell. gr. paym. Cijns gezet op huis aan de 
Brugstraat te Breda. Man. 3 (1487-1488). In het hoofdstuk 'Zielgelt' [ZG35] deze cijns 
verantwoord.

Op den 29e [februari]
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[OC13] Een misse gesongen met vigilie van 9 lessen en commendatie voor d'heer Melchior 
Amersfoort en jouf- rouwe Jacoba Wils zijn huijsvrouw. 

[NC155] op 28 februari 1752 met al deze verplichtingen.

martius

Op den 8e [maart]

[OC14][OC15] Een misse voor Maria Godens en Jan Rover. 

[NC176] Op 8 maart (ca. 1447) vermeld Margareta, echtgenote van Peter Godens. Zij 
had voor 10 st. een jaargetijde gekocht.

Op den 23e [maart]

[OC16] Een misse voor Soetken Hoervoort. 

[NC220] Op 23 maart (ca. 1540) memorie van Jacobus de Goijwijck en zijn echtgenote 
Avezoeta. Volens Manualen heette deze Avezoeta ook Zoete van Houtvoort en ze had 
een cijns van 25 st. gegeven voor haar jaargetijde.

21e [maart]

[OC17] Twee lezende missen voor Adriana Knapen met eenen Miserere en De Profundis in de choor 
na de misse. Is gestorven den 21 maart 1828. 

[NC213] Op 21 maart 1828 met alle verplichtingen.

[OC18] Den 13 maart twee missen voor Joannis Jongenelen, Anna Cornelia Dam, Jacobus en 
Joannes, de zoone. 

[NC192] Op 13 maart (ca. 1840) met de twee missen, maar bovendien nog een vigilie, 
commendatie en wijnuitdeling.

 
Missen van 21 en 13 maart latere aanvullingen uit eerste helft 19e eeuw. 

april

Op den 1e [april]
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[OC19] Commemoratio voor onsen fundateur Servatius, zijn huysvrouw en kinderen: Miserere in de 
choor en Collect in de misse. 

[NC250] Op 1 april memorie (ca. 1279) met vermelding Miserere.

Op den 8e [april]

[OC20] Een misse voor mr. Cornelis Kaien Sebreghts. 

[NC269] Op 8 april (ca. 1525) memorie. Voor zijn jaargetijde gaf hij een bedrag ineens 
van 16 R.g.

Op den 15e [april]

[OC21] Een misse voor mr. Herman Verbruggen en Maria Wijtens. 

Op den 17e [april]

[OC22] Een misse voor Jan Lutgardis van Goorle. 

[NC291] Op 17 april (ca. 1406) memorie met vermelding jaargetijde. Hiervoor een 
halve mud rogge rente beschikbaar gesteld door de familie.

maius (blad 12)

Op den 1e [mei]

[OC23] Oft anderdagh officie van 9 lessen, s'anderdaghs misse voor Jan van Nassau en andere 
fundateurs. 

[NC332] Op 3 mei (ca. 1450) memorie voor Engelbertus de Nassau en zijn vrouw 
Johanna. Dit jaargetijde (mis met vigilie) gesticht door hun zoon Jan van Nassau in 
1452.

Op den 12e [mei]

[OC24]Een misse voor Jan van Kempen en Mechtildis zijn huijsvrouw. 

[NC345] Op 12 mei memorie voor Joannes Keijmp en zijn echtgenote Mechteld. 
Gaven het klooster een cijns van 6 R.g. voor een vigilie met 9 lessen en de volgende 
dag een gezongen zielmis. Verder een wijnuitdeling aan de zusters en de proost. In NC 
niets vermeld van jaargetijde.
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Op den 15e [mei]

[OC25] Een misse voor Jan van Gorp en Catharina zijn huysvrouw. 

[NC350] Op 15 mei memorie. Zij gaven een bedrag van 18 R.g. 

Op den 31e [mei]

[OC26]Een misse voor Geeraert Wouwen. 

[NC379] 31 mei (15e- 16e eeuw). Halster rogge rente vermeld en wijnuitdeling. In NC 
genoemd met zijn moeder Maria.

junius

Op den 1e [juni]

[OC27] Twee misse voor Joanna Ottho. 

[NC381] Op 1 juni (ca. 1625). Daar vermeld dat ze 400 gulden gaf voor twee jaarlijkse 
missen.

Op den 10e [juni]

[OC28] Een misse voor Joanna Senckel. 

[NC398] Op 10 juni (1450) memorie voor haar en haar ouders. Daar genoemd Joanna 
Scenckel.

Op den 13e [juni]

[OC29] Twee missen met twee commendatien. 

Op den 15e [juni]

[OC30] Vigilie van 9 lessen met misse en den Miserere ende den Profundis voor joufvrouwe Anna 
Biekens.  
In de linkermarge:'zie bl. 16 28 juni. Een gezongene mis voor Corn. Rosmis' 

[NC409] Op 15 juni 1690 memorie. Hier alle verplichtingen vermeld.
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[OC31] Op den 4 junii 1823 gefondeert een jaargetije ten eeuwige daage jaarlijks eene vigilie van 9 
lessen cum commendatione media en singende mis voor Adriaen Dongenaars en sijne huysvrouw, 
Joannes Constantinus Vermeulen en sijne huysvrouw en Adriana Vermeulen, religieuse, met een 
halve flesch wijn en een half terwebrood..  
Deze twee memories latere aanvullingen uit eerste helft 19e eeuw. 

[NC387] Op 4 juni 1823 een memorie. Hier alle verplichtingen vermeld.

julius (blad 13)

Op den 3e [juli]

[OC32] Misse voor Jan van der Pant en zijn vrouw. 

[NC450] Op 2 juli (ca. 1450) memorie voor Joannes de Spout en zijn vrouw Elisabeth. 
Op charter vermeld dat 1 halster rogge cijns bestemd was voor hun jaargetijde.

Op den 6e [juli]

[OC33] Een gesonge mis voor Henricus, Antonius en Petronella Oomen (a).  
Deze mis een latere aanvulling 

[NC460] Op 6 juli 1789 memorie. Met vermelding van gezongen mis.

Op den 17e [juli]

[OC34] Misse voor Elizabeth en Peeterkens dochters der voorschreven. 

Op den 15e [juli]

[OC35]Een misse voor Jove, soone van Jan Balken. 

augustus

Op den 2e [augustus]

[OC36] Een misse voor Adriaen Heijs en Adriaen Ruijsenaers. 

Op den 6e [augustus]

[OC37] Een misse voor Peter Vervoort. 
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[NC525] Op 6 augustus memorie voor Adriana Petri Vervoort. Met vermelding van 
een mis.

Op den 20e [augustus]

[OC38] Commemoratie van Willem Wouwen, Miserere in de choor en een collect in de misse. 

[NC379] Op 31 mei memorie. Zie ook mis op 31 mei.

Op den 27e [augustus]

[OC39] Een misse en middel commendatie voor Elisabeth de Moerbem/alias de Roma. 

[NC558] 23 augustus memorie 1486 voor Elisabeth de Meerhem vel de Roma met 
vermelding van commendatie.

Op den 30e [augustus]

[OC40] Commemoratio Annae Adrianse Clasens, een collect in de misse, Miserere in de choor. 

[NC569] Op 30 augustus 1687 memorie met vermelding van Miserere.

Op den 6e [augustus]

[OC41]Eene gelezene mis voor Adriana Geijze van Den Hout. Zie bl. 16. 

[NC526] Op 6 augustus memorie met vermelding van een mis een een brooduitdeling.

 
Latere aanvulling 

september (blad 14)

Op den 3e [september]

[OC42] Een misse voor Elisabeth van Brussel en Gijsbrecht. 

[NC600] Op 12 september (1377) memorie voor Elisabeth de Bruxella en haar moeder. 
Gijsbrecht niet genoemd.

Op den 16e [september]
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[OC43] Een misse voor Rudolphus Snoeck. 

[NC612] 16 september zonder jaartal, maar moet dus voor 1770 zijn geweest. Zie ook 
[NC371]vn. Hij moet omstreeks 1543 overleden zijn, want toen werd Wilhelmus de 
Werdighe in zijn plaats aangesteld.

Op den 21e [september]

[OC44] Een misse voor Peeter Heijkants en zijn vrouwe met middel commendatie en vigilie van 9 
lessen. 

[NC624] Op 21 september met alle verplichtingen genoteerd zonder jaar. Moet voor 
1770 zijn geweest.

Op den 29e [september]

[OC45]Een misse voor Catharina Roelos en Jan Witbol. 

[NC647] Memorie op 29 september (ca. 1368). Catharina Roelos niet genoemd in NC. 
Heel misschien zijn echtgenote, daar de jaargetijde gekocht door Joannes Witbolle ook 
bestemd was voor zijn echtgenote, hiervan de naam echter nergens genoemd.

october

Op den 1e [oktober]

[OC46] Een misse voor Walterus de Vos. 

[NC664] Op 4 october (ca. 1520) memorie voor Walterus de Vos en zijn echtgenote 
Margareta. In manuaal genoteerd dat de cijns bestemd was voor hun jaargetijde.

Op den 3e [oktober]

[OC47] Een misse voor mr. Joannes Wils en Miserere en De Profundis. 

[NC659] 3 October 1679 met alle verplichtingen een memorie voor heer Joannes Wilts.

Op den 5e [oktober]

[OC48] Commemoratio Laurentii Cornelis, een collect in de misse en Miserere in de choor. 

[NC670] Op 5 october (1681) memorie met vermelding van Miserere.
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Op den 22e [oktober]

[OC49] Een misse tot intentie van jouffrouw van Toloisen. 

[NC710] Op 22 october (ca. 1501) memorie voor vrouwe Margareta de Wijck, 
echtgenote van Arnoldus de Tolloijsen.

Op den 28e [oktober]

[OC50] Een gesonge misse met half commendatie voor Catharina Laurysen. 

[NC718] Op 28 october (1525) memorie voor Catharina, dochter van Laurentius van 
den Velde en haar ouders met alle verplichtingen.

november (blad 15)

Op den 7e [november]

[OC51]Een misse, vigilie van 9 en commendatie voor mr. Adam Brouwers en Cornelia de Jong zijn 
huysvrouw en kinderen. 

[NC741] Op 7 november (1766) memorie voor Maria Anna Brouwers, haar zus 
Elisabeth, ouders en broers en zusters met alle verplichtingen. Maria Anna was de 
dochter van Adam Brouwers.

Op den 14e [november]

[OC52] Een gezonge misse met officie van 9 lessen en commendatie voor Roelant van 
Nieuwenhuijsen. 

[NC759] Op 14 november (ca. 1460) memorie voor Roelandus de Nova Domo en zijn 
ouders en familieleden met alle verplichtingen.

Op den 19e [november]

[OC53] Vigilie van 9 lessen met een misse voor d'heer Mutsaert, proost, en zijn vrinden. 

[NC770] 19 november (1635) memorie voor hem en zijn familie met alle 
verplichtingen.

Op den 21e [november]
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[OC54] Een gesonge misse tot intentie van Catharina Laurijsen.  
'gesonge' doorgehaald en in de rechtermarge:'Dit is eene lezende mis. Zie den catalogus in het bruin 
kastje' 

[NC718] Op 28 october en [NC775] 22 november.

december

Op den 17e [december]

[OC55] Een misse voor Jan Plois. 

[NC827] Op 17 december (1463) memorie Joannes Ploijs. Volgens charter cijns van 1 
gulden bestemd voor jaargetijde en vigilie van 9 lessen.

Op den 22e [december]

[OC56] Een misse voor joufvrouw van Heukulum. 

[NC836] Op 22 december (ca. 1530) memorie voor Michael van Huekelom, zijn 
dochter Margareta en zijn vrouw Gerarda.

Op den 23e [december]

[OC57] Een misse voor d'heer Willem van Daesdonck. 

[NC837] Op 22 december (1533) memorie.

Nota (blad 16 Aantekeningen proost Simphoven eind 18e eeuw) 

[OC58] Een misse die gesongen moet worden voor de overledene vader moeder en vrinden van 
Cornelis Rosmis soo langh als hij leeft. Na zijn doodt voor hem alleen. Is overleden en staat op den 
catalog der missen.  
Later in de linkermarge geschreven: 'Zie bl. 12. 28 juni eene gezongene mis voor Corn. Rosmis 

[OC59]Item een misse voor Adriana Geijze van Den Hout, geestelijke dochter : na haer doet moet 
des misse requiem zijn oft pro defuncta.  
Later in de marge geschreven: zie bl. 13 

Nota. Voor alle wijfelinge voor te komen hebbe ik als proost jaarlijk gelesen 67 intentiën. Ziet fol. 
21. 
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(blad 17. Aantekeningen proost Martens eind 19e eeuw) 

[OC60] Zuster Francisca van Gulick is gestorven in het jaar 1881, zoodat van dit jaarlijks 24 missen 
moeten gedaan worden gedurende 30 jaren. 
Nota 
In het jaar 1871 Augustus, ontvangen Fl. 1000 gulden 'sjaars zoo lang zuster Francisca van Gulick 
leeft op deze conditie: alle jaren lezen 12 missen, naar de dood van zuster Francisca van Gulick 24 
missen laten lezen jaarlijks, tot intentie der gevers, gedurende 30, zegge dertig jaren. 
Aldus gedaan en van beide kanten goed gekeurd in het klooster den 9e augustus 1871. 
Voldaan quod attestor Martens Praepositus. 

[OC61] In het jaar 1883 op 27 mei ontvangen 2 obligatiën elk van Fl. 250; den somme van 500 van A.
P. Smets en A. Coppens zijne huisvrouw, welke obligatiën liggen in de ijzerekist in een eenvelop. 
Voorwaardens zijn: 
1. de gevers behouden den intrest sjaars Fl. 20; 
2. een der beide dood zijnde dan ontvangt de levende Fl. 16 en worden gedaan sjaars 5 mis voor die 
overleden is; beiden dood zijnde moet gedaan worden 10 missen pro defuncti (maar voor gedurende 
20 jaren, ziet bij nota in de envelop). 
quod attestor Martens proost 

Nota. Dit is in 1887 veranderd, zooals op pagina 37 genoteerd staat. Voldaan. 

(blad 19 Aantekeningen proost Van Simphoven eind 18e eeuw) 

Advertentie tot memorie 
Ten tyde van de corte en hevige siekte van den seer Eerwaerde Heer Gummarus, proost, hebb ik 
onderteekent de tafel, waer in de obligatie van missen geschreven, en volgens de maandelijke dagen 
aengelezen, op onse kamer (nogh vicarius zijnde) genomen ende de penne gestoken vindende op den 
23 meert, op welke dito gemeld word: "Een misse voor Soetken Hoervoort" de zelve gelesen en in het 
order gecontinuert soo langh tot den opvolgenden proost in bezitting zoude gestelt zijn. 

Na weijnige dagen d'Heer prelaet van Park overgekomen zijnde, heeft hij vergeselschap met 
Clara Brouwers, priorinne 
Norberta van der Locht, suppriorinne 
Lucia van der Leur, procuratersse 
en met 
Frater Joannes Baptista van Simphoven, vicarius 
de kamer van den overledenen ingetreden, in de welke hij alle de archive cassen door de voorstaende 
vondt toegecasseteert, het welk door de orders van den voorschreven vicarius presentelijk 
tegenwordigh was geschiet en moet nooidsakelijk geschieden. De buytenste kamerdeur na den trap 
was niet toegezegent om dat het volk die zomtijds op de proosdye komt sulx niet en hoeft te 
bemerken......D'andere deur na de vesterye wierd in nagtslot gedaen. 
De voorstaende persoonen na eenige noodige pampieren soekende, die het verhef van den moordijk 
raekten (mits die goederen leenroerigh zijn en den proost den sterf ????? daer van is) soo wiert er een 
briefje gevonden, waer op stond, dat d'heer proost overleden gelesen hadt de vier missen voor de 
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quater temperdagen in den vasten. Item op het zelve briefje laazen wij nogh 24 intentien, dogh daer 
by niet en stond den stipendium. Hebbe deze 24 intentie te leezen gegeeven en voor ider betaelt 10 
stuyvers uyt mynen sak, zaamen betaelt guldens Fl. 12-0-0 
Hope mij zal geschieden dat ik aan een ander uyt liefde hebbe gedaen..... 
Den 1 mey 1770 (na behoorelijken keus gedaen en besloten zijnde) de patenten van proostschap van 
de heer vicarius abt van Grimbergen, onderteekent door d'heer prelaet van Park mij toegezonden, 
geaccepteert, in het bezijn van het convent van Oosterhout geopent, verklaare alle intentien en 
obligatien in deesen boek begrepen volbrogt te zijn tot heden den 23 februarii 1771 inclues. En met 
Gods gratie daer in voortgaende zal van tydt tot tydt in deesen boek aantekenen hoe verre alle 
obligatie in mijn leeven volbrogt zijn. Ter occasie deezes verklaare ook dat ik in qualiteyd als 
vicarius van den 9 augusti 1760 tot den 20 der maand mey 1770 alle obligatie voor den vicarius 
gesteld en in desen boek folio 8 gemeld volbrogt hebbe...... 

Dus alles is volbrogt wegens dese obligatie tot 23 februaru 1771, soo van de quatertemperdagen als 
van d'andere die maandelijk vervallen. 

Quod attestor frater Joannes Baptist van Simphoven, praepositus vallis Ste Catharinae 23 februaru 
1771. 
Advertentie 
Den Eerwaerden heer Petrus van Meurs, successeur als vicarius heeft den last van de misse 
aengenomen gelijk volgt de maandelijke misse met den eersten junius 1770, de wekelijke missen met 
dominica 5 post Pascha seu 26 mensis maii 1770. Siet dese obligatie folio 8. 
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Registers: Zielgeld
Opgenomen in het kloosterarchief onder de Manualen (nr.3, fol. 16 tot en met fol. 20) daterend uit het 
rekeningjaar 1487/1488. In dit register onder andere een opgave van de inkomsten van de 'zyelgelde'. 
De inkomsten voor jaargetijden en memories bestonden vaak uit eeuwigdurende rentes die vastgezet 
waren op een stuk onroerend goed. Binnen de kloosteradministratie moesten deze inkomsten uit 
rentes apart geadministreerd worden, omdat het 'gelabelde' inkomsten waren. Het geld moest besteed 
worden voor uitvoeren van memories van overledenen en het doen van uitdelingen. Per post is 
aangegeven op welk goed de cyns rustte, wie de cyns moest afdragen en een omrekening van de cyns 
naar guldens en stuivers. In totaal 63 posten. 

Een goed voorbeeld is de post [ZG60]. Het beschrijft een cijns door Yda Noyens aan Catharinadal 
gegevens voor haar jaargetijde. Dit jaargetijde ingeschreven in het necrologium op 26 mei [NC369]. 
De cijns was gevestigd op een huis aan de Brugstraat, bedroeg per jaar 5 stuivers en Cornelis Vanden 
Velde betaalde de cijns nu uit. 

Afbeelding van deze post: 

 

Waar mogelijk is aangegeven in een voetnoot met welke memorie of jaargetijde de rente in verband 
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te brengen is. Vooral voor de oudere was dat moeilijk, omdat niet aangegeven werd wie de rente 
oorspronkelijk beschikbaar gesteld had. 

Deze lijst, die door één persoon werd samengesteld en achter elkaar opgeschreven, moet weer 
gebaseerd zijn op een oudere verloren gegane lijst. Een aanwijzing hiervoor is te vinden in Manuaal 
nr. 2 over de rekeningjaren 1470/1474. Voor de jaren 1470-1473 inkomsten verantwoord uit 
'zyelgelde' voor een totaal van 115 R.g. 5 st. en 1 oert (gulden voor 10 st.). Hierbij vermeld dat de 
gegevens ontleend zijn :'na inhout vanden register dat dair af is'. Waarschijnlijk is hiermee het oudste 
en verloren gegane goederenregister van het klooster bedoeld dat dateerde uit 1416. Proost Van der 
Malen heeft dit register nog gezien en de inhoud beschreven (A. Cath. Hs. Van der Malen, p. 57.). In 
dit register van fol. 64v tot 69v:'Zielgelt van jaergetyden onder Breda en op diversche plaetsen'. In dit 
register ook nog sprake van een aparte rubriek 'zielrogge' (fol. 69v-70), een rubriek die later niet meer 
apart terugkeert, waarschijnlijk door de bescheiden omvang. Zielrogge slaat op roggerentes die 
geschonken waren voor het houden van een jaargetijde. 

Aan het einde van de 16e ontvingen de zusters jaarlijks aan 'sielgelt' ca. 60 Rijnse guldens (A. Cath. 
Manuaal 25a rekening priorin 1590-1591 fol. 1v). Daarnaast waren er ook nog inkomsten in 
roggecyns, maar deze waren zo minimaal dat ze niet apart in de rekening werden opgenomen. Als we 
dit afzetten tegen de totale jaarlijkse inkomsten aan geld, 1344 Rijnse guldens in het jaar 1528, dan 
was het 'sielgelt' een bescheiden inkomstenbron voor Catharinadal. Het Bredase begijnhof ontving in 
diezelfde tijd jaarlijks ca. 44 Rijnse guldens voor de jaargetijden (inclusief de roggecynsen). De 
Bredase kanunniken mochten jaarlijks 530 Rijnse guldens onder elkaar verdelen uit hun 
jaargetijdeninkomsten (F. Gooskens, Het jaargetijdenregister van het begijnhof, p. 14). 

Deze oudste verloren gegane lijst uit 1416 moet een geografische indeling gehad hebben. In 
manualen 3 wordt namelijk tot post 32 de inkomsten geografisch geordend. Dit zijn allemaal, voor 
zover na te gaan, memoriegelden die voor 1416 waren binnengekomen. Vanaf post 32 worden de 
cynzen ingeschreven in volgorde van binnenkomst, dus in chronologische volgorde. De laatste post is 
voor de memorie van Jan Goetgebuer, die in 1477 overleed. 

In latere manualen is de post 'zielgeld' terug te vinden. Dit zijn dan altijd de rekeningen van de 
priorin. Deze reeks loopt van Manuaal 4 (ca. 1505), Manuaal 7 (1521-1526) tot Manuaal 25a (1590-
1595). Er wordt echter nog alleen het totaal aan inkomsten gegeven. Dit bedrag is gebaseerd op 
Manuaal 3 en stabiliseert rond de 55 R.g. per jaar. Nieuwe schenkingen worden apart bijgeschreven. 
In het rekeningjaar 1527-1528 waren er bijvoorbeeld 55 R.g. en 5 st. inkomsten uit zielgelt. Hierbij 
kwamen nog cynzen van Wouter de Vos (6 R.g. en 28 st.), Johanna Cockaert (2 R.g.) en Jacob van 
Goywijck (25 st.)( A. Cath. Manuaal 6 fol. 95v). Na 1591 verandert er niets meer in deze rubriek. 

Soms werden er ook wel rentes verkocht die voor missen van overledenen bestemd waren. Dit 
gebeurde bijvoorbeeld in 1516 ten behoeve van de bouw van de nieuwe kloosterkerk. Voor 9 R.g 
werd een onbekende rente en voor 8 Rijnse gulden een rente op goederen te Roosendaal verkocht, 
waarvoor iedere week missen gelezen en gezongen moesten worden (Van der Malen p. 88). 
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Voor achtergrondinformatie over dit register: Manuscript 

(fol. 16) 

[ZG1] Item Adryaen Potter dat Lambrecht Potters was opten hoeck inde Vyscherstraet ende vander 
Brugstraet van sinen huusen 5 schell. miten facit.....½ Philippus penninck.  
In de rechter marge later bijgeschreven 'Breda' 

Necr. Cath. 19 dec. Memorie Yda Hannen met 5 schell. mit. Een Adryaen Potters, 
Heilige Geestmeester, woonde in 1488 in Tolbrugstraat 19 'den Gulden Pot' en wordt al 
in 1477 genoemd in de Visserstraat 1 Juten beg. ch. 134 Bronverwijzingen naar huizen 
meest ontleend aan de Collectie van J. Hooydonck Waarvoor dank.

[ZG2] Item die monicken van Mechelen van den huuse dat Jan Meisens was inde Vysserstrate 9 gr. 
paym. facit.....2 philippus penninge. 

Nu Visserstraat 6. Met Jan Meissens is zeer waarschijnlijk bedoeld Jan Meus Scellen 
ca. 1400. Chynsboek Merkendaelse kapel 889 ca. 1435

[ZG3] Item Aechtken Bruynen vanden huuse dat Met Eelkens was inde Vysscherstrate 5 gr. paym. 
facit.....1 philippus penninck 2½ est. 

De enige persoon met de voornaam 'Met' die in de Visserstraat voorkomt is Met 
Helbrekers. Zij is mogelijk identiek met Met Foyen, familie van Foyken Foykens, 
drossaard voor 1404. Visserstraat 10. Erens. nr. 140 en Chynsboek H. Geest f 53v/55v

[ZG4] Item Goessens wedue van Romen van Neel Helbrekers huuse inde Vysscherstraet 3 groet 
paym.....½ stuver 1½ est. 

Necr. Cath. Memorie op 23 augustus (1486) memorie voor Elisabeth de Meerhem, 
echtgenote van Goswinus de Roma.Gooswijn van Romen was secretaris van graaf Jan 
IV en Engelbrecht II. Zijn weduwe bewoonde het huis Visserstraat 21 ' de drie Moren'. 
Neel Helbrekers was haar voorgangster. A. Beg. nr. 353 en Merkendaelse kapel 889 ca. 
1435.

[ZG5] Item van enen huuse op die Vysmerct daer Heylwijch Wyllem Honts huusvrouwe 
uutgestorven is 6 gr. paym.....1 stuver ½ ort. 

Heylwech Willem Bonts huusfrouwe woonde aan de Vismarktstraat 29 in de 'Gulden 
Harinc'

[ZG6] Item Augustijn Keteler dat Adryaen Emmen was inde Eindepoertstraet 2 gr. paym. facit.....1½ 
ort stuver. 
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Augustyn Keteler was de schoonzoon van Adriaen Emmen en woonde in de Eindstraat 
15 in de 'Byekorf' R 439-11v-1534

[ZG7] Item Gioes Screynmaker van den huuse dat Peeter Bonten was inde Steenbrugstrate 6 gr. 
paym.....1 stuver ½ ort. 

Het huis van schepen Peter de Bonte was op plaats van de uitbreiding van het vm 
warenhuis van V&D in de Nieuwstraat. Juten 38 357 

[ZG8] Item op Jan Jans Beckers huus inde Steenbrugstrate 6 gr. paym. facit.....1 stuver ½ ort. 

Huis staat op de plaats van het vm V&D warenhuis in de Nieuwstraat. Bosch-
Graswinckel 12 1463

(fol. 16v) 

[ZG9] Item meyster Sebrecht dat Godert Backers was inde Steenbrugstrate was van sinen huuse 13½ 
gr. paym. facit.....2½ stuver. 

Het huis van kanunnik Sebrecht van Nele, nu onder warenhuis V&D

[ZG10] Item Cornelijs van Bruhezen die Claeus Screynmakers was op enen beemdt aen die 
Steenbrugge 2 oude gr.....3½ stuver. 

A. Cath. Charter nr. 319. Op 5 april 1463 schenkt Cornelius de Bruyhezen een cyns 
van 6 oude gr. op een beemd genaamd de 'Roepbeemd' gelegen bij de Steenbrugge. 
Schenking zonder dat er lasten bij genoemd zijn. Naam niet genoteerd in het 
Necrologium. De beemd aan het einde van de Waterstraat (locatie politiebureau) heette 
geen Roepbeemd, maar 'reghenbeemdt' R. 429-57- 1522

[ZG11] Item Jan Ancem Koecks op enen beemt betaelt Yken Jan Coecks dochter 5 gr. paym.....1 
philippus penninck 2½ est. 

Jan Ancem Koeck bezat goederen aan de Molengraft (Blauwe Kei)

[ZG12] Item Coppen Bayen vanden huuse dat Jan Alijten was inde Eindepoertstrate 1 schell. paym. 
facit.....2 stuver 1 ort. 

[ZG13] Item mijn heer van Nassouwen van Genten Wuwer achter der Scutterdoele 2 schell. gr. 
paym. facit.....4½ stuver. 

De schuttersdoelen lagen tussen de achterkant van het begijnhof en de uitgang naar de 
Kennedylaan. Genten Wuwer is de 'wouwer' van Wouter van Ghestele uit de 
Katerstraat 87, nu vijver stadspark Valkenberg. Nassause Domeinraad Reg II 1413.
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[ZG14] Item Aert vander Heese dat Met Noyten was buten Deindepoerte opten Waterlaet 7 gr. 
paym.....1 stuver ort 1½ est. 

[ZG15] Item Wouter Stinenhuus buten Deinde 3 gr. paym.....½ stuver 1½ est. 

[ZG16] Item Jan Bertoutssoen van Lijsbet Maes huus dat Heyn die Costers kinder daer na hadden 
buten Deinde gelegen 1 gr. paym. 

[ZG17] Item Jan van Grafen wijf van haren huuse buten Deinde 3 gr. paym. facit.....½ stuver 1½ est. 

(fol. 17) 

[ZG18] Item Jan Cornelijs Papen soen van sinen huuse buten Deindepoerte 12 oude gr. facit.....21 
stuver. 

[ZG19] Item Thoen Jacopmijns dat Lijsbet van Solle was op enen beemdt dien sij tegen Corstijn 
Wouters erfgnamen 5 schell. gr. paym. maken.....11 stuver 1 ort. 

[ZG20] Item die kerck van Ghinneken 4 gr. paym. facit.....1 lelyaert. 

[ZG21] Item ons betaelt nu 't cloester van Boymer dat mijn heer van Nassouwen plach te betalen van 
enen beemdt te Caem die Jan van Woestenberchs was 3 schell. gr. paym. facit.....6 stuver 3 ort. 

[ZG22] Item Aert Pyggen dat Lemmen Scriners was van sinen huuse geheiten Den Engel op die 
Vysmerct op enen stal daer achter 30 gr. paym. 1 cleyken facit.....6 stuver ½ ort. 

[NC375] Op 28 mei (1366) memorie van Mechteld de Lecka. Voor haar memorie 30 
groten beschikbaar gesteld. [EC107] p. 105. In 1367 kocht een Jan van den Woude 
Marcelijs zoon een cijns van 30 gr. op een huis aan de Vismarkt. Dit lijkt dezelfde 
cijns.'den Enghel' op de Vismarkt 12, de stal in de schoolstraat tegen de Herberg van 
Thorn. Cynsboek H. Geest

[ZG23] Item Jan Frays wyf aen die Eindepoerte van enen beemde inde Donckerstege houdende 2 
buynder die sij hadden van Jacop Drossaten 5 schell. 3 den. paym. facit.....11 stuver 3 ort 1½ est. 

De familie Fray bezat uitgebreid bezit in de Ackerstrate achter de Ginnekenweg. o.a. R 
431-28c-1525. De Donckerstrege is de huidige Dieststraat.J acop Drossaten is Jacob 
Ringhelbergh, drossaard.

[ZG24] Item Wouter Heys kinder van enen beemde comende van Heinken Meynen daer enen brief af 
is 4½ schell. groet paym. facit.....10 stuver ½ ort. 

De familie van Wouter Hey woonde al enkele generaties op de oostelijke hoek van de 
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Haagdijk en de Dieststraat. Zij bezaten de huizen 'Het Schaap' en de 'Vier 
Heemskinderen'. De bedoelde beemd lag aan de Mark, de tegenwoordige Prinsenkade. 
Chynsboek H. Geest f. 67

[ZG25] Item heer Aert van Berchem 3 oude gr. facit.....5 stuver 1 ort. 

(fol. 17v) 

[ZG26] Item Deen Peeters dat Coman Aerts Terheyden was ende Corstiaen Peters betaelde. Nu Deen 
Peters daer een brief af is 12 gr. paym.....2 stuver 1 ort. 

[EC144] p. 133-134. Op 28 october 1383 schonk Peter van Gageldonc als aalmoes een 
cyns van 12 gr. op een huis en erf te Terheijden aan Catharinadal. A. Cath. Necr. Op 31 
augustus memorie voor miles (ridder) Petrus de Gageldonc.

[ZG27] Item Florys meyster Aerts ter Aelst 1 oude gr. 1 stuver 3 ort. 

[ZG28] Item Wouter van Bondaf dat Jan Aert Zegers was Terheyden daer enen brief af is 6 schell. gr. 
paym. facit.....13½ stuver. 

[EC235] p. 186-187. Op 8 november 1417 pachtte Aart Zegherszoon voor de 
schepenen van Terheijden van St. Catharinadal twee gemet land te Schymmer voor 6 
schell gr. paym. jaarcyns.

[ZG29] Item Bouwen die Vleyshouwer dat Jan Heynricks soen was daer enen brief af is 3½ schell. 
gr. paym. facit.....7 stuver 3½ ort. 

[EC75] p. 85, 86. Op 12 juni 1357 bevestigt Jan Tierloet dat hij schuldig is aan de 
priorin en suppriorin een cyns van 3½ schell. gr. paym. op een goed te Wagenberg bij 
Terheijden. Na hun dood is de cyns voor het klooster. [EC298] p. 230. Land van een ½ 
bunder te Wagenberg in cyns uitgegegeven tegen 3½ schell. gr. door Catharinadal.

[ZG30] Item Jacop Swarten ende Godert Meermans kinder ter Teteringen daer een brief af is 1 oude 
gr. facit..... 1 stuver 3 ort. 

[NC128] Op 17 febr. memorie voor Catharina de Eijndoven en haar zuster Christina. 
Dit enige memorie in necrologium met cijns van 1 oude groot. Erens, De oorkonden, p. 
137-138. In 1389 schonken Beatrijs Jan Haex dochter en haar dochter Lijsbet aan 
zuster Lauretta van Oeckel (hun tante) cijnsen op verscheidene goederen. Deze cijnsen 
tijdelijk voor zuster Lauretta tot het volwassen worden van Claeus, de broer van 
Lijsbet. Een van die cijnsen (van 1 oude groot) rustte op Alijten Hoefken te Teteringen 
en werd betaald door Heynric Zwerten. Dorsaal op de oorkonde vermeld: 'Hein die 
Sweert een oude gr.'. Deze cijns later door de twee zusters aan Catharinadal gegeven?
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[ZG31] Item inden Oudenbossche tot Gestel staet geteykent metten chunsen inden boeck van 
Rosendael daer een instrument af is 5 schell. gr. paym. facit.....11 stuver 1 ort. 

[ZG32] Item Neel Huyge Dierickssoen kinder Terheijen van enen erve had hy van Marie Cortrix en 
de plach te hebben Jan vanden Veken 3 oude gr. facit.....5 stuver 1 ort. 

[ZG33] Item Heyn die Hoen sijn kinder van sekeren erve gelegen by die Honsdonck ende plach te 
geven Lenaert Oege te Ghynneken daer 1 brief af is. 12 oude gr. facit.....21 stuver. 

(fol. 18) 

[ZG34] Item Mercelys die Becker dat Adriaen Voels was van Voelkensbosse daer een brief af is 6 
schell. gr. paym.....13½ stuver. 

[NC98] Op 4 februari (1440) een memorie voor Liel de Oosterzeel met een cyns van 6 
schell. [EC240] p. 188-189. In 1417 verpachtte zij een stuk bos (Boelkensbosch) bij de 
Mark voor 6 schell. erfcyns. Dorsaal vermeld dat Liel van Oosterzeel deze rente aan 
het klooster geschonken had.

[ZG35] Item Jan van Hoesden dat Cornelys Mesmaker was inde Brugstrate 5 schell gr. paym. 
facit.....11 stuver 1 ort. 

[OC12] Op 28 februari een mis voor Christina Sutinx. [EC420] p. 304. In 1459 schonk 
zij een cijns van 5 schell. gr. paym. aan Catharinadal voor haar jaargetijde op een huis 
aan de Brugstraat. Zie [ZG35] voor verantwoording van de cyns in de rubriek 'sielgelt'. 
Jan van Heusden woonde in de Lange Brugstraat 14. R 415-237-1502

[ZG36] Item noch Jan van Hoesden van Cornelys Mesmaker was inde Brugstrate dat Corstijn 
Wyllem Wouters wijf besette noch 5 schell. gr. paym. facit.....11 stuver 1 ort. 

[EC420] p. 304. Charter nr. 306. In de 15e eeuw dorsaal op charter vermeld dat een 
cyns van 5 schell. via Korstijn Willem Wouters echtgenote aan Catharinadal kwam. 
Corstyn Willems Wouters wyf is dezelfde persoon als Cristina Zuetincx die het pand 
'de Arend' bewoonde op de hoek van de schoolstraat en de Reigerstraat. Erens 420 
1459. Zie ook [ZG35].

[ZG37] Item Jenne heer Hermans heeft beset op Heyn die Verwers huus buten Deindepoerte. Den 
brief leget onder die capelanen van Breda. Hier af is een instrument. 1 Croen daer heft men voer.....24 
stuver. 

A. Cath. Charter nr. 291. Testament van 13 maart 1452 van de reeds overleden 
Elisabeth en Johanna Scenkel. De executoren gaven voor hun jaarge- tijde aan 
Catharinadal een cyns van 1 gouden croon op de 'oude Keyzers Croen' bij de 
Eindpoort. De dienstdoende priester van het klooster ontving 1 oude gr. voor het vieren 
van het jaargetijde. A. Cath. Manualen 4 (rekening eind 15e eeuw) onder post uitgaven 
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aan kapelanen: kapelanen van het klooster ontvingen 2 oude gr. uit de cijns van 1 kroon 
die juffrouw Johanna heer Hermans (Scenckel), begijn, had gegeven. Hierbij 
genoteerd: 'en dit plach men oec uten zielgelde te geven facit 3½ st.'

[ZG38] Item Coppen van Goywijck dat Aert Nouwen te Hoosenhout was van sekeren goede. Daer 
enen brief af is ende een instrument ende verschijnt tot Onser Vrouwen lichtmisse 1 hollants gulden 
facit.....16 stuver. 

[ZG39] Item Wouter Beerten van sinen huuse inde Gasthuusstrate daer enen brief af is ende verscijnt 
sint Jansmisse enen halven rijns gulden facit.....10 stuver. 

Wouter Beerten bezat het complex Veemarktstraat 37 t/m 41 waaronder 'het 
Eeckelken'. R 433-135-1528

(fol. 18v) 

[ZG40] Item Jan Sloetmaker ende Aert Screyn dat Wyllem Mundekens was van sinen huuse inde 
Brugstrate 2 schell. swart.....2½ stuver ½ort. 

[NC321] Op 29 april memorie voor Zegebertus Johannis en zijn echtgenote Beatrijs. 
Voor memorie een cijns van 2 schell. zwart. Buiten hoogte cijns geen andere 
aanwijzingen.

[ZG41] Item Adriaen Uselen kijnder op een velt inde Spoerdonck daer een brief af is ende dat 
Mychiel Uselen toe plach te hooren 3 oude peeters maken.....7½ gulden. 

[EC287] p. 212-213. De voogd van Catharinadal wint in als erfcijns een bunder weide 
in Spoerdonc op 2 mei 1428. Volgens dorsale aantekening betaalde Michiel Uselen 3 
gulden peters cijns.

[ZG42] Item Wyllem Aert Melijs dochter buten Gasthuus daer een instrument af is ende verschijnt 
sinte Jansmisse.....1 arnoldus gulden. 

[NC623] Op 21 september (1458) memorie voor Mechtild de Zalmen. Hiervoor een 
cijns van 7 schell. gr. en 1 fl. arn. [EC353] p. 263-264. Mechteld van Zalmen kocht in 
januari 1443 een cijns van 1 Arn. gulden op een huis bij het Gasthuiseinde. Zij schonk 
de cijns aan Catharinadal voor de verlichting van het Heilige Sacrament en haar 
gedachte- nis. [EC358] p. 266-267. In 1446 schonk een Reynerus, zoon van Willem 
van Broeckhoven een cijns van 1 Arn. gulden op een huis bij het Gasthuiseinde aan 
Catharinadal. Hij echter niet vermeld in het Necrologium, dus we houden het op 
Mechtild van Zalmen.

[ZG43] Item joffrou Houtappel van enen beemde inde Lovensdonck ende is die beghine te Mechelen 
2 schell. lovens facit..... 4 stuver 1 philippus penninc. 
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[ZG44] Item Seeb Aerts van Diest ende Peeter Joessoen dat Jan Heynricks Terheyen was daer enen 
brief af is ende verschijnt te mey 1 Rijns gulden facit.....2 gulden. 

[ZG45] Item geeft Rob Heyn Robben dat Ceel Koecks was opten Molengraft ende plach Heyn 
Robben te geven.....1 beyers gulden. 

[NC23] Op 7 januari (ca. 1440) een memorie voor Philippus de Lecka met gezongen 
mis. Hiervoor cijnzen gegeven van 1 beierse gulden, 10 st. en een halster rogge. 
[EC294] p. 216-229. Via testament van Philippus de Lecka kwam een cijns van 1 
beierse gulden en een ½ Rijnse gulden op een beemd, Ripaertsbeemd genaamd en 
gelegen te Princenhage, in 1440 aan Catharinadal voor zijn jaargetijde. Deze cijnsen 
moeten hier bedoeld zijn. In de volgende post de cijns van ½ Rijnse gulden 
verantwoord.

[ZG46] Item noch Rob Heyn dat die selve Ceel Koecks was, dat Heyn Robben plach te geven ½ 
Rijns gulden facit.....10 stuver. 

Zie bovenstaande voetnoot. Cijns afkomstig van Philippus de Lecka (memorie op 7 
januari).

(fol. 19) 

[ZG47] Item Peeter van Rijswijck vanden huuse daer hij in woent dat Jacop Drossiten was daer enen 
brief af is.....2 oude scilde. 

Peter van Rijswijck, de roeydrager, bewoonde het huis nu de 'prins Kardinaal' op de 
hoek van het kasteelplein, toen herberg 'de Leeuw' Stadsrekening 1500 f. 67v

[ZG48] Item heer Dielijs Scoendonck vanden huuse daer hij in woent ende heer Anthonijs Wisselers 
was 3 Rijns gulden facit.....6 gulden. 

[NC351] Op 17 mei (ca. 1497) memorie voor Adrianus Petri Stephani en zijn 
echtgenote Margareta. Enige memorie in necr. met ook een cijns van 3 gulden.Heer 
Dielys Scoendonck woonde in het huis Catharinastraat 89. R431-38-1525

[ZG49] Item Jan van Malen tot Rosendael.....15 stuver. 

[NC400] Op 12 juni (ca. 1448) memorie voor Adrianus Neven en zijn vrouw Heilwig. 
Hiervoor cijns van 15 st. [EC378] p. 279-280. In december 1448 schonk Adriaan 
genaamd Neve een weiland te Roosendaal aan Catharinadal ter waarde van 11 
bourgondische philippussen.

[ZG50] Item Godert van Bavel dat Heyn Mertens opten Hadijck was van enen buynder beemde inde 
Spoerdonck daer een brief af is ende een instrument 6 schell. payments facit.....13½ stuver. 
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Godert van Bavel is de vermoedelijke grootvader van Godert Gerritsz. van Bavel die in 
1520 het huis 'Sinte Merten' Torenstraat 5 van vaders en broers koopt. R. 422-50v-1514

[ZG51] Item heer Alsten Jan Peeterssoen inde Katerstrate vanden huuse daer sijn moeder en hi in 
woent dat Ghijsbrecht Banier ons beset heeft daer enen brief af is 12 schell. gr. Mer den cloester niet 
meer dan 6 schell. gr. ende daer is een instrument af 6 schell. gr. paym.....13½ st. Ende dander heft 
sinte Jan ende sinte Joes ende Merkendael. 

[NC268] Op 8 april (1456) memorie voor Gijsbertus Banier. A. Cath. Charter nr. 299. 
In 1457 droegen de uitvoerders van het testament van Gijsbertus Banier een cijns van 6 
schell op een huis aan de Catharinastraat te Breda over aan Catharinadal voor zijn 
jaargetijde. Heer Alsten Jan Peters woonde in de Catharinstraat in het oostelijk deel van 
nr. 89. R431-38-1525

[ZG52] Item Mergriet Buys tot Ghynneken ende heeft ons Jan van Nedervenne beset 3 oude gr. 
facit.....5 stuver 1 ort ende 1 hoen. 

[NC714] Op 26 oktober (ca. 1450) memorie voor Joannes de Nederven met een cijns 
van 3 oude gr. en een hoen. Gezien chronologie van post binnen rubriek 'zielgelt' moet 
zijn overlijden rond 1450 vallen. Waarschijnlijk hier bedoeld de Jan van Nederven, die 
nog in 1447 genoemd wordt als schepen van Breda.

[ZG53] Item Lijsbet Scoendonck vanden huuse daer sij in woent dat Jan Wouters was buten Gasthuus 
dat heer Huygman beset heeft. Daer een brief af is ende een instrument 12 oude gr. facit.....21 stuver. 

[NC111] Memories op 9 febr. en [NC548] 20 augustus (ca. 1458) voor heer 
Hugemannus en zijn moeder en zuster. Beide memories met 6 gr. vet. cijns. [EC393] p. 
287-288. Juli 1452 schenkt heer Hughemannus Martini, priester, per testament een 
cijns van 12 oude gr. op een huis buiten de Gasthuispoort aan Catharinadal voor twee 
jaargetijden.

(fol. 19v) 

[ZG54] Item Cornelijs vanden Putte van sinen huuse inde Gasthuusstrate dat Peeter Hermans die smit 
was dat Hoosenhout toe plach te hooren ende daer na Willem Loyer. Daer een brief af is ende een 
instrument ende heeft beset Andries van Gageldonck 3 schell. gr. paym. facit.....6 stuver 3 ort. 

[NC501] Op 24 juli (ca. 1460) memorie voor Andreas de Gageldonc en zijn echtgenote 
Elisabeth met een cijns van 3 schell. gr. A. Cath. Charter nr. 307 d.d. 18 maart 1460. 
Zijn weduwe gaf de cijns van 3 schell. gr. op een huis aan de Gasthuisstraat voor hun 
jaargetijde.Andries van Gageldonck woonde in Veemarktstraat 48 oostelijk deel 
genaamd 'de drie Croonkens' Erens 410/421 regesten Oosterhout 25 1598
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[ZG55] Item Jan van Nyspen die scoutet inde Hage ende syn wijf dat gecoft is tegen Cornelijs van 
Bruhezen Rutgers soen op een stuck goets 6 oude gr. facit.....10½ stuver. 

[EC430] p. 310-311. Op 5 april 1463 schonk Cornelis van Bruyhezen een cijns van 6 
oude gr. aan Catharinadal uit een beemd genaamd 'de Roe' waarschijnlijk in 
Princenhage. Schout Johannes van Nispen betaalde de cijns jaarlijks. Cornelis van 
Bruyhezen niet vermeld in het necrologium! Dorsaal in de 15e eeuw vermeld dat de 
cijns onder het 'zielgelt' viel.

[ZG56] Item Aert vanden Sande dat joffrouw Montens was vanden huuse bij die Vleyshalle dat 
Adriaen Diericks soen beset heeft ende verscijnt tot sinte Mertens misse 1 schell. paym.....2 stuver 1 
ort. 

Joffrou (weduwe Jan) Montens woonde aan de Grote Markt 20 in het huis 'de Ghier' 
R.428-10-1521

[ZG57] Item Bouwen die Scerder opten Hadijck op een huus dat Thonijs Feyters was ende heeft 
beset Jan Stalknecht ende verschijnt tot sinte Jansmis.....1 arnoldus gulden. 

[NC827] Op 17 december (1463) memorie voor Johannes Ploys (alias Stalknecht) met 
een cijns van 1 arnoldus gulden. [EC433] p. 318-320. Testament d.d. 28 oktober 1463, 
waarin hij een cijns van 1 gulden op een huis aan de Haagdijk aan Catharinadal schonk 
voor zijn jaargetijde.

[ZG58] Item die Stove inde Vysscerstrate ende verscijnt tot sinte Jansmisse 12 gr. paym. facit.....2 st. 
1 ort. 

[ZG59] Item Wyllem die Bye dat hij ons beset heeft ende die capittel uutreycks ende noch ons niet 
bewijst en heeft mer geloeft heeft te bewijsen 1 rijns gulden facit.....2 gulden. 

[NC151] Op 27 februari (1465) memorie voor ridder Wilhelmus Bye met een cijns van 
1 R.g. Zijn testament uit 1465 in : GAB II 36n.20 Coll. Scherft. Gaf een cijns van 1 R.
g. aan Catharinadal voor een jaargetijde met vigilie met 9 lessen en ' commendacien'. 
Over de uitvoering van dit jaargetijde kwamen problemen, vandaar de problemen met 
de aktes.

(fol. 20) 

[ZG60] Item Cornelijs Appelcoper ende heeft ons beset Yde Noydens 5 stuver uut enen halven ouden 
scilde die men heffende is op een huus gelegen inde Brugstrate ende verschijnt sinte Jansmisse daer 
goede brieve af sijn ende nu uutreyken Cornelijs vanden Velde.....5 st. 

[NC369] Op 26 mei (1471) memorie voor Yda Noijens en haar zoon Wilhelmus met 
een cijns van 5 st. [EC369] p. 273. Na 1447 maar in de 15e eeuw nog gaven Ide 
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Noydens Verwers wijf en haar haar zoon Willem een cijns van 5 st. aan Catharinadal 
op een huis aan de Brugstraat. In cartularium aangetekend (Erens p. 427) dat de cijns 
bestemd was voor hun jaargetijde.

[ZG61] Item geft Bert Oppers dat Wouter Bollaerts was van sinen huusen tegen 't Gasthuus comende 
van joffrouwe Marie van Nyenhuus dat sij ons beset heeft.....20 stuver. 

[NC778] Op 23 november memorie voor domicella Maria de Nova Domo en haar 
broer de priester Florentius met een cijns van 1 R.g. Gezien de voorgaande post is haar 
overlijden rond 1470 te plaatsen.

[ZG62] Item Jan Claeus soen van sinen huuse ende hove gelegen int acker aen onsen hof die wij 
coften tegen Coman Lemmen ende sijn kinder verschinende 't sinte Mertens misse.....9 lelyaerts. 

[ZG63] Item op een huus inde Gasthuusstrate daer Looyck van Brinkel inwoent neven Heynricks die 
Mesmaker, dat ons beset heeft Jan Goetgebuer ende verschint tot kersmis.....1 ouden gr. 

Ob. kap. Op 24 april (1477) jaargetijde voor Johannes Rutten alias Goetgebuer met een 
cijns van 3 gr. vet. voor de kapelaans. Niet in A. Cath. Necrologium vermeld! Looyck 
van Brinckel: Veemarktstraat 27 in het 'Ploegyser' Chynsboek Merkendaelse kapel 899 
f 1 1469
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Priorinnen van Catharinadal
De priorin was het onbetwiste (geestelijk) hoofd van het klooster. In gezag kon alleen de proost zich 
met haar meten. Door hun afkomst bezaten de opeenvolgende priorinnen voldoende kennis om ook 
het goederenbeheer naar zich toe te trekken. In het midden van de 14e eeuw verdwijnt zelfs de functie 
van proost volledig. Na de kloosterhervorming van 1463 komen er weer Norbertijnen als biechtvader. 
Vanaf 1625 wordt deze biechtvader weer consequent proost genoemd. Toch blijft de relatie tussen 
priorin en proost altijd wat ongemakkelijk. 

De priorin werd gekozen door de koorzusters uit de koorzusters. Compleet vrij waren ze niet altijd in 
hun keuze. In de middeleeuwen hield de heer van Breda de benoeming van dichtbij in de gaten. Zo 
werd op 8 augustus 1475 de abt van een (Norbertijnen)klooster verzocht, waarschijnlijk door de heer 
van Breda, de eerstkomende vrijdag naar Breda te komen om te helpen bij de keuze van een nieuwe 
priorin (Drossaers , regest 1995). 

Lijst van priorinnen

Lijst gebaseerd op lijst van Van Goor p. 96-97 en een lijst van V. van der Aura, Geschiedkundige 
bijdragen betreffende het Norbertinessenklooster St. Catharinadal' (1894) p. 92-100. Van der Aura 
geeft per priorin een korte beschrijving per priorin met de voornaamste jaartallen en gebeurtenissen. 
Indien nodig zijn extra aantekeningen toegevoegd. 

Avesoeta de Bortendonc [NC651] 
jaren: 1270 
opmerking: Jaartal genoemd door Van Goor. Van der Malen meldt dat zij eerste priorin was 

Anna [NC502] 
jaren: 1292:1305-07-21 
opmerking: jaartallen gebaseerd op Van der Malen. Indien deze gelijk heeft dan klopt het jaartal van 
Elisabeth de Ramsloe niet, dat gegeven is door Van Goor 

Elisabeth de Ramsloe [NC728] 
jaren: 1301 
opmerking: jaartal alleen te vinden bij Van Goor 

Catharina de Bergis [NC361] 
jaren: 1331-05-22 
opmerking: Van Goor geeft alleen het jaar 1319. Het sterfjaar gebaseerd op een mededeling van Van 
der Malen 

Catharina de Camera [NC33] 
jaren: 1368:1372 
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opmerking: in necrologium met latere hand toegevoegd dat zij in 1379 stierf 

Luijtgaerd de Goerle [NC291] 
jaren: 1380 
opmerking: Van Goor noemt bij haar het jaar 1373. Van der Aura meende dat zij stierf op 17 april 
1406 na 30 jaar priorin geweest te zijn. In 1395 [EC160] wordt in een oorkonde echter een Zoete 
genoemd als priorin van Catharinadal. Misschien is Luijtgaerd afgetreden als priorin, maar gebleven 
als zuster. 

Avezoeta de Neste [NC208] 
jaren: 1395 
opmerking: Genoemd in [EC160], oorkonde uit 5 okt. 1395, priorin Zoete 

Elisabeth de Lecka, de Breda [NC256]

jaren: 1407-1431 (1432 overleden) 
opmerking: Van Goor geeft bij haar het jaartal 1406. Volgens het necrologium in 1432 overleden. 
Reeds op 20 november 1431 [EC316] een Jutta van der Sterre genoemd als priorin. 

Jutta Ster [NC112] 
jaren: 1431-11-20:1443-10-17 
opmerking: in Necrologium met latere hand bijgeschreven dat zij volgens Erens in 1444 stierf. Dit zal 
wel beredeneerd zijn vanuit de oorkonden. Het zou op basis van de oorkonden ook 1445 kunnen zijn, 
want op pas 22 april 1445 [EC363] een nieuwe priorin vermeld. 

Elisabeth de Oesterzeel [NC207] 
jaren: 1445-04-22:1450/51-03-20 
opmerking: 

Mechteld de Rijswijk [NC273] 
jaren: 1452-03-13:1457 
opmerking: gestorven in 1458 of 1459 

Margareta de Irsick [NC520] 
jaren: 1459:1475-08-05 
opmerking: 

Gerarda van Zallant [NC629] 
jaren: 1475:1479-09-23 
opmerking: Op 8 augustus 1475 werd de abt van een klooster verzocht, waarschijnlijk door de heer 
van Breda, de eerstkomende vrijdag naar Breda te komen om te helpen bij de keuze van een nieuwe 
priorin (Drossaers , regest 1995)  
Adriana van der Veken [NC817] 
jaren: 1479:1532-12-12 
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opmerking: 

Luijtgaerde de Zallant [NC806] 
jaren: 1533:1545-11-22 (overleden 1546-12-04) 
opmerking: trad eerder af vanwege hoge leeftijd (80 jaar) 

Magdalena Masschereels [NC596] 
jaren: 1545-11-22:1590-09-10 
opmerking: Van der Aura vermeldt dat zij op 10 december overleed, het necrologium geeft 10 
september 

Walburgis Spierinck [NC153] 
jaren: 1590:1620 (overleden 1623-02-28) 
opmerking: 

Johanna van der Stegen [NC575] 
jaren: 1620:1628-12-09 (overleden 1647-09-03) 
opmerking: 

Barbara Ortincx [NC666] 
jaren: 1629:1643 
opmerking: 

Catharina Snijders 
jaren: 1643:1651 
opmerking: Werd in 1649 met drie andere andere zusters naar Antwerpen gezonden om een nieuw 
klooster te stichten. Zij deed in 1651 afstand als priorin. Zij stierf te Antwerpen 1663-01-30. Niet in 
het necrologium opgenomen. 

Maria Nelst [NC152] 
jaren: 1651:1675-02-27 
opmerking: 

Petronella van den Kieboom [NC673] 
jaren: 1675-03-07:1709-10-06 
opmerking: 

Anastasia van Hoijdonck [NC175] 
jaren: 1709:1727-03-07 
opmerking: 

Dorothea Pullens [NC19] 
jaren: 1727:1763-01-06 
opmerking: 
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Clara Brouwers [NC227] 
jaren: 1763-02-11:1777-03-25 
opmerking: 

Norberta van der Loght [NC45] 
jaren: 1777-04-24:1809-01-15 
opmerking: 

Johanna de Haes [NC266] 
jaren: 1809-02-03:1818-04-06 
opmerking: 

Josepha Luijckx [NC326] 
jaren: 1818-05-01:1843-05-01 
opmerking: 

Theresia Lommelaers [NC854] 
jaren: 1843-05-10:1855-12-28 
opmerking: 

Gilberta Bink [NC130] 
jaren: 1856-01-14:1892-02-17 
opmerking: 

Siarda Dirven [NC861] 
jaren: 1892-03-08:1908-12-31 
opmerking: 

Augustina de Wijs [NC681] 
jaren: 1909:1927-10-09 
opmerking: 

Hermanna Josepha Krens [NC805] 
jaren: 1927:1960-12-03 
opmerking: 
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Proosten van Catharinadal
De proost van Catharinadal was een kloosterling van een naburig Norbertijnenklooster. Dit was 
tevens een priester. Taken van de proost waren tweeërlei: geestelijk en wereldlijk. 
Het geestelijke: de zusters hadden een priester nodig als biechtvader en voor het lezen van de missen. 
De wereldlijke taak: het beheer van de kloostergoederen en onderhandelingen over de bruidsschat. 
Dit beheer konden de zusters niet zelf uitvoeren, omdat ze door hun 'slot' plicht het kloostergebouw 
niet mochten verlaten. De relatie tussen proost en zusters was vaak zeer moeizaam. Dit is tot voor 
kort onderbelicht gebleven in de geschiedschrijving van Catharinadal. Deze geschiedschrijving werd 
voor een groot deel bepaald door de proosten of Norbertijnen: Van der Malen, Erens en Van der 
Aura. 

In 1995 werd dit beeld wat bijgesteld door de scriptie van Mevr. Sponselee de Meester: 'Hoe het 
geclap verstomde'. Sint Catharinadal Oosterhout in de periode 1760-1780, een twee- eenheid van 
proosten versus de eigenzinnige zusters. (Made 1995). Haar onderzoek concentreerde zich op de twee 
proosten Van Amersfoort en Van Simphoven. In de tijd kwamen de problemen tussen proost en 
zusters vooral voort uit de aandrang van de proosten dat Catharinadal zich zou aansluiten bij een 
ander norbertijnenklooster in Brabant. Dit om het voortbestaan in een protestante omgeving beter te 
waarborgen. De zusters wilden juist ten koste van alles zelfstandig blijven. 

Afschaffen proost

Aan het begin van de 14e eeuw wisten de priorinnen zelfs het goederenbeheer over te nemen van de 
proost. De proost verdween uit de akten die te maken hadden met goederenverwerving en beheer. Dit 
moet een geleidelijk proces zijn geweest. In 1327 woonde de proost in ieder geval al niet meer direkt 
bij het klooster, maar had een eigen woning in Princenhage [EC46]. Op 15 juni 1364 wordt een 
proost Nicolas voor het laatst genoemd in de akten [EC95]. In twee testamenten [EC109] [EC110] uit 
het jaar 1368 ontbreekt de proost zeer opvallend bij de genoemden. Het afschaffen van de functie van 
proost zou dus tussen 1364 en 1368 te plaatsen zijn. Van der Aura, Geschiedkundige bijdragen, p. 92 
vond een aantekening dat priorin Catharina de Camere het proostschap afschafte. Dit klopt met de 
gegevens zoals die af te leiden zijn uit de kloosteroorkonden. 

Ook later ontbreekt de proost vaak opvallend. Zoals in [EC190]. Bij een protest tegen een opgelegde 
kerkelijke heffing in 1406 wordt de akte niet mede-ondertekend door de proost maar door broeder 
Theodoricus, Norbertijn en pastoor van Alphen.  
De zusters ondervingen de geestelijke ondersteuning van de proost door het zelf inhuren van 
geestelijken, meestal kapelanen verbonden aan de Grote kerk van Breda. 
Eind 15e eeuw had het klooster twee kapelanen in dienst (Manualen 4). Zij kregen geld om de graven 
te bezoeken. 

Een gevolg van het verdwijnen van de proost was een zwakkere band tussen Catharinadal en de 
premonstratenzer orde. Weinig bekend is er over de rol van de heren van Breda bij het verdwijnen 
van de proost. Als wereldlijk beschermheren moeten zij het wegvallen van de proost op zijn minst 
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gedoogd hebben. Op zich waren de Van Polanen's en Nassau's wel gebaat bij het wegvallen van de 
proost. Hiermee verviel de kontrole op Catharinadal vanuit een andere abdij en dit vergrootte hun 
invloed op het klooster. 

Bij de kloosterhervorming van 1461 werd niets bepaald over de proost. Wel kregen de zusters het 
recht zelf een biechtvader te kiezen. Dit recht bezaten de facto reeds lang. De abten van Park en St. 
Michiels probeerden voortdurend Catharinadal onder hun eigen klooster te brengen, totdat een 
generaal kapittel de oude rechten erkende en de vrije proostkeuze garandeerde. 

Terugkeer proost

Vanaf 1625 zien we met de komst van proost Leonardus Lemmens weer een regelmatige reeks van 
proosten. Deze proosten werden door de zusters gekozen uit naburige norbertijnenkloosters. 
Ondertussen probeerden de abdijen van Park (bij Leuven) en St. Michiels (Antwerpen) Catharinadal 
in te lijven. De zusters en de proosten verzetten zich hiertegen. De strijd luwde pas toen het generaal 
kapittel van de orde de oude rechten van Catharinadal erkende. 

Het toezicht op het klooster werd uitgevoerd door de paus en de bisschop als apostolisch 
gedelegeerde. Een moeilijke situatie voor de bisschop als relatieve buitenstaander in het 
kloosterleven. In 1929 kwam aan deze situatie een einde toen na consultatie van bisschop Hopmans, 
de generaal-abt van de orde en de procurator van de orde in Rome Sint-Catharinadal onder de 
rechtsmacht plaatste van de abt van Tongerloo. Dit was het einde van de vrije proostkeus en de proost 
was gen zelfstandige prelaat meer, maar ondergeschikt aan de abt van Tongerloo. 

Relatie proost-priorin

De ongemakkelijke verhouding tussen priorin en proost is met een aantal voorbeelden terug te vinden 
in de lijst van proosten. 

Een dergelijke ongemakkelijke houding tussen proost en priorin/zusters is ook te ontdekken op het 
gebied van de memories en missen voor overledenen. De memories zoals ingeschreven in het 
Necrologium waren het domein van de zusters. De memories moesten in het kapittel voorgelezen 
worden na het lezen van de kloosterregel. 
Bij sommige memories hoorde een jaarlijkse mis. Deze mis was weer de verantwoordelijkheid van de 
proost als priester. De proosten gingen vanaf het begin van de 17e eeuw dit meer naar zich toe 
trekken. Zij vonden dit een morele plicht. Ook zal meegespeeld hebben dat het lezen van missen voor 
overledenen een betrouwbare inkomstenbron was. De proost had hiermee een eigen inkomstenbron. 
Proost Assels dacht bij zijn aantreden als proost in 1655 dat de slechte situatie waarin het klooster 
verkeerde te wijten was aan een achterstand in gelezen missen. Uit het archief stelde hij een lijst op 
van missen en las er hierna 3500. Voor de rest vroeg hij vergiffenis aan de abt van Park [NC807]vn. 
Daarna bleven de proosten nauwlettend toezien op het lezen van de missen. De vicaris van de proost 
was verantwoordelijk voor de gezongen missen. Na het plotselinge overlijden van proost Van 
Amersfoort in 1770 beschrijft de danmalige vicaris en latere proost Van Simphoven nauwkeurig hoe 
hij het lezen van de missen overnam en een aantal nog niet gelezen misintenties uit eigen 
portemonnee betaalde [ZGblad 19]. 
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Lijst van proosten

Als basis fungeerde de lijst van proosten van St. Catharinadal gepubliceerd door Thomas van Goor in 
zijn: Beschryving der Stadt en Lande van Breda' (1744) p.96-97. Het is opvallend dat Van Goor 
namen en jaartallen noemt die nergens anders zijn terug te vinden. Hij moet zich gebaseerd hebben 
op een lijst of bronnen die wij niet kennen. Indien Van Goor als enige de naam van de proost geeft 
hebben wij dit aangegeven bij de betreffende persoon. Zoals blijkt uit de aantekeningen geeft van 
Goor vaak foutieve of niet meer te traceren jaartallen. In één geval, Petrus Dyn, bleek het duidelijk 
geen Norbertijn, maar een kapelaan verboden aan de Grote kerk van Breda. 

Wij komen zelf met behulp van de oorkondenuitgave van Erens, de opgave van Van Goor en het 
necrologium tot de volgende lijst: 

Johannes de Rotselaar(Roetslaer, Rotchelar) 
abdij: St. Michiels Antwerpen 
jaren: 1281-02:1287-08-08 en 1308-06-01 [EC31] 
opmerking: Van Goor geeft als jaar 1270. Eerst genoemd in 1281 en daarna in de akten tot het jaar 
1287 [EC18]. Dan tussen 1295 en 1296 een broeder Michaël genoemd als proost [EC24] en [EC26] 
en [EC27] 

Michaël van Liedekerke 
abdij: Ninove 
jaren: 1295-1296 
opmerking: alleen terug te vinden bij Van Goor met het jaartal 1323. Bij Erens [EC24] [EC26] 
[EC27] in de jaren 1295-1296 een broeder Michaël genoemd als proost van Catharinadal ten tijde van 
de verplaatsing naar Breda. Na hem (in 1308 [EC31]) wordt Johannes de Rotselaar weer als proost 
genoemd. 

Henricus Thomas van Metersche 
abdij: Prémontré 
jaren: 1330 
opmerking: Alleen bij Van Goor deze naam zo terug te vinden. In de akten alleen in deze tijd een 
proost Henricus genoemd [EC47] 1330-03-03. Bij Erens wordt daarna pas weer op 1362-04- 11 
[EC87] een proost genoemd, echter zonder diens naam te noemen. Op 1363-07-08 [EC90] weer de 
proost, maar zonder naam. Van der Malen (p. 53) noemt onder de 14e eeuwse proosten een Henrich 
Claeysen uyt de Hage. Dit zou sporen met het gegeven dat de proost in die tijd een huis te 
Princenhage bewoonde [EC46]. Metersche of Meerterse is een oud synoniem voor Princenhage 

Nicolas 
Abdij: onbekend 
jaren: 1364 
opmerking: Alleen genoemd in een akte van 15 juni 1364 [EC95] als heren Nyclaeuse proest. Daarna 
ontbreekt in de kloosterakten iedere verwijzing naar de aanwezigheid van een proost tot in 1473 weer 
een Norbertijn als biechtvader wordt genoemd [EC471]. 
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Lambertus Ranghs 
abdij: Prémontré 
jaren: 1369 
opmerking: alleen terug te vinden bij Van Goor. Prémontré lijkt te betekenen bij Van Goor dat de 
abdij onbekend is. 

Petrus Dyn 
abdij: Prémontré 
jaren: 1403 
opmerking: Lijkt niet te kloppen. Petrus Dyn in oorkonden rond 1431 (bijv. [EC317] genoemd als 
priester en kapelaan van de Grote kerk van Breda. Nergens genoemd in de bronnen als Norbertijn 

Johannes van Brant 
abdij: Prémontré 
jaren: 1420 
opmerking: alleen terug te vinden bij Van Goor 

Egidius van Edam 
abdij: Prémontré 
jaren: 1434 
opmerking: alleen terug te vinden bij Van Goor 

Petrus van Dun 
abdij: Tongerloo 
jaren: 1460 
opmerking: alleen terug te vinden bij Van Goor 

Laurentius Oskens [NC598] 
abdij: Prémontré 
jaren: 1473-02-13:1479-09-11 
opmerking: genoemd in [EC471] als priester, Norbertijn en biechtvader (confessoer) 

Theodoricus van der Strepen [NC657] 
abdij: Berne (volgens Van Goor) 
jaren: 1487-06-08:1500-10-02 
opmerking: eerst biechtvader, later proost. Volgens Van Goor en een aantekening uit de 19e eeuw op 
een oorkonde [EC519] hoorde hij bij Berne. Hij is echter niet in het necrologium van Berne terug te 
vinden rond 2 oktober. Van Goor foutief 1446. 

Martinus van Hulst [NC821] 
abdij: St. Michiels Antwerpen 
jaren: 1509:1514 
opmerking: bij Van Goor foutief het jaar 1439 
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Wilhelmus de Daesdonck [NC837] 
abdij: ? 
jaren: 1528:1533 
opmerking: biechtvader, nergens genoemd als Norbertijn 

Rudolphus Snoek [NC612] 
abdij: ? 
jaren: 1543 
opmerking: biechtvader, meester in de kunsten en bac. theologie 

Wilhelmus de Werdighe [NC371] 
abdij: Berne 
jaren: 1543:1559-05-27 
opmerking: biechtvader, priester. Opvolger van Roelof Schoek/Snoek 

Jacobus Stijl [NC2] 
abdij: St. Michiels Antwerpen 
jaren: 1573:1576-01-01 
opmerking: biechtvader, priester, pastoor van Meer 

Petrus van Damme 
abdij: Tongerloo 
jaren: 1625 
opmerking: alleen in het necrologium van Tongerloo (23 april) terug te vinden dat hij in 1625 rector 
was van Catharinadal 

Leonardus Lemmens [NC743] 
abdij: Park 
jaren: 1625-09-30:1625-10-08 
opmerking: Direkt na zijn aantreden als proost in 1625 ondervond hij grote tegenstand van de 
eigengereide priorin Johanna van der Stegen. Hij stierf in datzelfde jaar aan de pest. 

Dionisius Mutsarts [NC770] 
abdij: Tongerloo 
jaren: 1626:1635-11-19 
opmerking: Deze proost kreeg weer onenigheid met priorin Johanna van der Stegen, omdat hij het 
bestuur van de kloostergoederen van haar overnam. 

Baltasar Cruijt [NC822] 
abdij: St. Michiels Antwerpen 
jaren: 1635:1655-12-15 
opmerking: 

Henricus Assels [NC807] 
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abdij: Park 
jaren: 1655:1676-12-05 
opmerking: Na zijn intrede in het klooster moest hij eerst de inwonende juffrouw De Liques het 
klooster uitwerken. Deze had de vorige proost (Cruijt) helemaal in haar macht. Deze juffrouw De 
Liques was lerares Frans op de kloosterschool. Zij woonde later bij proost Cruijt, dit tot grote 
schande van het klooster (Van der Malen, p. 395). 

Josephus van der Malen [NC446] 
abdij: Park 
jaren: 1676:1701-06-30 
opmerking: Aanvankelijk wilden de zusters hem niet omdat hij te hard zou zijn. Hij maakte een einde 
aan de partijstrijd in Catharinadal veroorzaakt door het heerszuchtige gedrag van priorin Van den 
Kieboom. Hij werd uiteindelijk een zeer geliefde proost. 

Rolandus de la Haije [NC233] 
abdij: Park 
jaren: 1701:1727-03-27 
opmerking: 

Hermannus Josephus de Goede [NC709] 
abdij: Park 
jaren: 1727:1728-10-21 

Alexander Slootmans [NC339] 
abdij: Park 
jaren: 1728:1730 (1756 overleden) 
opmerking: na proostschap abt van Park 

Thomas Danis [NC456] 
abdij: Park 
jaren: 1730:1760-07-04 
opmerking: Weinig daadkrachtige proost. Tijd van verslapte navolging van de ordesregels. 
Verwaarloosde de administratie. 

Gummarus van Amersfoort [NC234] 
abdij: Park 
jaren: 1760:1770-03-27 
opmerking: Kon goed preken. Saneerde de kloosterfinanciën. Zie voor meer informatie scriptie van 
M. Sponselee de Meester (1995) 

Johannes Baptista van Simphove [NC476] 
abdij: Park 
jaren: 1770:1779 (overleden 1796) 
opmerking: Deze proost was niet geliefd bij de zusters, omdat hij het klooster wilde incorpereren met 
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een ander norbertijnenklooster in Brabant. Hij nam daarom eerder ontslag en werd pastoor van 
Lubbeek. Zie voor meer informatie scriptie van M. Sponselee de Meester (1995). 

Aegidius Reijnders [NC246] 
abdij: Park 
jaren: 1780:1801-03-30 
opmerking: 

Gulielmus van Gennep [NC145] 
abdij: Park 
jaren: 1801:1837-02-25 
opmerking: Om aan een dreigende opheffing te ontkomen richtte hij te Breda bij een katholieke 
familie een lokaal in voor het geven van onderricht door de norbertinessen. Onder de naam van 
zusters van liefdadigheid mocht de orde van de Fransen blijven voortbestaan. Proost Van Gennep 
begon in 1816 met de bouw van een nieuwe kloosterkerk. Consecratie van de kerk vond plaats op 2 
maart 1818. Vicaris onder Van Gennep was de seculiere priester Willem van Zon, de latere pastoor 
van het Bredase begijnhof. (Zie voor meer informatie over Van Zon: W. Bergé in: Oranjeboom 1995 
p. 50-95) 
Voor een schilderij van Van Gennep: Portret 

Franciscus Brouwers [NC566] 
abdij: Berne 
jaren: 1837:1862 (1866 overleden) 
opmerking: Deze proost liet de zusters zeer veel vasten. Het aantal maaltijden werd teruggebracht tot 
één per dag in de namiddag. De situatie werd onhoudbaar en in het jaar 1862 werd hij uit zijn functie 
ontheven. 

Augustinus Martens [NC613] 
abdij: Tongerloo 
jaren: 1862:1898-09-16 
opmerking: Martens was eerst vicaris van Neerpelt. Berne wilde geen vicaris voor Neerpelt meer 
beschikbaar stellen in verband met de problemen met proost Brouwers. Martens beviel zo goed dat de 
proost voortaan gekozen werd uit de abdij van Tongerloo 

Antonius Pauli [NC164] 
abdij: Tongerloo 
jaren: 1898:1910-03-02 
opmerking: 

Franciscus Engels [NC173] 
abdij: Tongerloo 
jaren: 1910-03-02:1922-03-05 
opmerking: 
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Henricus van Reeth [NC449] 
abdij: Tongerloo 
jaren: 1920-03-10:1951-07-13 (overleden 1965) 
opmerking:Bracht Catharinadal onder het gezag van de abt van Tongerloo .Proost geen zelfstandig 
prelaat meer 

Germanus Verheyen [NC68] 
abdij: Tongerloo 
jaren: 1951-07-13:1966-01-22 
opmerking: 
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Soorten zusters

Catharinadal kende net zoals de andere Norbertinessenkloosters drie soorten van religieuzen. 

1.  De kern bestond uit de koorzusters (soror huius ecclesiae). Zij waren verantwoordelijk voor 
het koorgebed in de kerk. Uit hun gelederen werd de priorin gekozen. Vanaf de 
kloosterhervorming van 1463 leefden zij onder 'slot', wat inhield dat zij het klooster niet 
mochten verlaten. 

2.  Daarnaast waren er de conversen of lekenzusters (conversa huius ecclesiae). Zij leefden ook 
onder 'slot'. Zij deden echter niet mee aan het koorgebed. 

3.  Als laatste groep waren er de donaten of buitenzusters. Zij leefden buiten het 'slot'. Hun taak 
lag in het verrichten van allerlei praktisch werk in en rond het klooster. 

Intreden en professie

Bij het intreden werd van de zusters een bruidsschat of dote verwacht. De proost overlegde over de 
hoogte van het bedrag met de familie. Eerst doorliepen nieuwe zusters een proefperiode. Na deze 
proefperiode werd de zuster 'gekleed'. Deze gekleedperiode werd afgesloten met de professie: het 
uitspreken van de geloftes. 
Uit de 17 eeuw is de professiebrief bewaard gebleven van lekenzuster Siarda van der Linden 
[NC555] (A. Cath. BB XVIII). Zij beloofde zich te houden aan het 'eeuwig slot' (leven binnen de 
kloostermuren) en zich te houden aan reinheid, armoede en gehoorzaamheid zoals voorgeschreven in 
het Evangelie en in de regel van St. Augustinus. 
Bij de professie ontvingen de zusters een nieuwe voornaam. In de middeleeuwen was dit nog geen 
gewoonte, maar vanaf het begin van de 17e eeuw gebeurde deze naamsverandering consequent. De 
nieuwe voornaam paste soms goed in de Norbertijnse traditie. We komen voornomen tegen als 
Norberta en Augustina. 

Normaal gesproken stierf men hierna op het klooster en werd daar ook begraven. Er waren 
uitzonderingen, zoals Siarda van der Plas. Zij was geprofest op Catharinadal, maar kreeg in 1637 
toestemming over te stappen naar de Clarissen in Hoogstraten (Van der Malen p. 377). Het ging niet 
altijd in goed overleg. Rond 1594 verliet zuster Jozyna du Trieulx op eigen gelegenheid het klooster 
en werd lidmaat van de gereformeerde kerk. Zij eiste vervolgens van Catharinadal alimentatie 
[NC427]. 

Aantallen zuster

●     1395: ongeveer 18 zusters. Als we tenminste af mogen gaan op het aantal kussens 
'sittenclederen' geschonken door Elisabeth Sterke voor gebruik in het koor van de kloosterkerk 
[EC160]. 

●     1425: Philippus van der Lecke schonk 24 kussens voor in het koor [EC292]. 
●     1463: na de kloosterhervorming bleven er 8 geprofeste zusters over (Van der Malen p.70). 
●     1498: 24 geprofeste zusters (Van der Malen, p.77). 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/ZUS.HTM (1 of 2) [16/11/2008 13:09:20]



Zusters van Catharinadal

●     1503: Bij de bouw van de nieuwe kloosterkerk in Breda werd er rekening gehouden met 28 
koorzusters. Er werden in het jaar 1503 twee maal 14 stoelen besteld (A. Cath. Brieven III,5). 

●     1536: 18 zusters genoemd (Van der Malen p. 99). 
●     1584: 19 zusters genoemd (Van der Malen p. 302). 
●     1597: 16 religieuzen, meest oud en ziekelijk (A. Cath. Brieven III,H 240). Catharinadal was 

nu getroffen door een verbod op de aanname van nieuwe zusters en dreigde uit te sterven. 
●     1625: één zuster over: de hoogbejaarde priorin Van der Stegen. 
●     1639: 23 zusters. Na de inname van Breda door Spinola in 1625 steeg het aantal zusters weer 

snel tot 23 in het jaar 1639 (Van der Malen p. 419-420). 
●     1672: 18 koorzusters, 2 novicen en 3 lekezusters. 
●     1789: 18 zusters (A. Cath. BB XVIII). 
●     1869: 25 koorzusters, 8 conversen en 3 donaten (A. Cath. Reg. Rel. blaadje achterin) 
●     1929: 59 zusters (Commissaris, p. 91). 
●     1947: 56 zusters (Commissaris, p. 92). 

Functies voor de zusters

In het klooster waren er verschillende functies te verdelen onder de kloosterzusters. Daar was 
natuurlijk de priorin, maar verder komen we ook tegen in het necrologium en de andere bronnen: 

Cantores: Zij was verantwoordelijk voor de koorzang. 

Circatersse: Toezichthoudster op regels en tucht. 

Corstersse: Kosteres. Verantwoordelijk voor alle stoffelijke zaken die bestemd waren voor de 
eredienst 

Novicenmeesteres: (magistra novitiarum) Zij was verantwoordelijk voor de begeleiding van de 
novicen 

Organistersse: Organiste 

Portiresse: Portier 

Procuratrix: Econoom 

Subpriorin: (suppriorissa) Zij verving en assisteerde de priorin 

Vestiaria: kledingverzorgster 

Ziekenmeesteres: (magistra infirmarum) Zij was verantwoordelijk voor de verzorging van de zieke 
zusters 
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Jaargetijdenregister Begijnhof Breda 

FRANS GOOSKENS 

JAARGETIJDENREGISTER 

BEGIJNHOF BREDA 

(1353) ca. 1500-1626 

Wendelinuskapel in 1743

Samenvatting inhoud

Uitgave gebaseerd op papieren uitgave: Publikatiereeks Archiefdienst Breda nr. 5 (1992) 

In deze uitgave wordt beschreven hoe de Bredase begijnen tot vroeg in de 17e eeuw overledenen 
herdachten op hun sterfdag. Het gaat om ca. 200 herdenkingen. De helft van deze herdenkingen werd 
gehouden in de eigen kapel. Een andere helft in de Bredase Onze Lieve Vrouwekerk, die op 100 
meter van het begijnhof lag. Voor het verlenen van deze diensten was aan het Begijnhof geld 
geschonken. Dit in de vorm van een rente of een kontant bedrag. Ook kon het gaan om een 
roggerente. Het was een vergoeding voor een verleende dienst, soms om brood en kaarsen te kopen 
voor de begijnen. 
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Voorwoord

Breda verkeert in de gelukkige situatie dat de belangrijkste obituaria (lijst van overledenen) uit de 
middeleeuwen bewaard zijn gebleven. We kunnen nog steeds de registers raadplegen van het klooster 
Catharinadal, het Begijnhof en van de kapelaans en de kanunniken verbonden aan de Grote kerk. 

Op het eerste gezicht zijn het wat saaie kalenders, met daarin genoteerd de namen van overledenen. 
Historici hebben tot nu toe dit materiaal niet of nauwelijks geraadpleegd, terwijl er toch waardevolle 
informatie aan ontleend kan worden. Wel is het zo dat het namenmateriaal pas gaat leven als het in 
verband gebracht wordt met andere informatie. Ik verwijs hiervoor naar mijn studie over 
pestepidemieën te Breda, welke grotendeels gebaseerd is op de bewerking van de obituaria van de 
kapelaans en de kanunniken. 

De uitgave van het bescheiden jaargetijdenregister van het Begijnhof is bedoeld als een model 
bronnenuitgave: hoe dit materiaal tot leven te wekken en hoe te komen tot een consistente manier van 
tekstannotatie. Het is de bedoeling volgens dit model ook andere obituaria aan te pakken. De 
voorbereidingen voor een uitgave van het obituarium van het Norbertinessenklooster Catharinadal 
zijn reeds ver gevorderd. 

Door de vastliggende structuur lenen obituaria zich zeer goed voor geautomatiseerde verwerking. Een 
databank met daarin opgenomen gegevens van meerdere registers zou zeer wenselijk zijn. 
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Inleiding

In het jaar 1267 stemde de heer van Breda toe in de oprichting van een begijnhof aan te leggen voor 
zijn kasteel. Het hof kreeg toestemming een eigen kapel en kerkhof in te richten. Aan het einde van 
de 15e eeuw telde het hof tussen de 16 en 22 huizen waarin minimaal 30 en maximaal 40 begijnen 
woonden. 

Vanwege een uitbreiding van het kasteel werd het hof in 1535 verplaatst naar het Valkenberg en 
tegen de St. Wendelinuskapel aangebouwd. Deze kapel, die al in 1446 ingewijd was, ging fungeren 
als begijnenkerk. 

Rond het jaar 1500, een periode met grote bouwactiviteit op het hof, lieten de meesteressen een 
register opstellen ten behoeve van het beheer en de administratie van de jaargetijden 01. Gezien de 
vaste hand van schrijven moet de opsteller van het register een geoefend klerk geweest zijn. De klerk 
schreef op papieren bladen (29 folio's) eerst de kalender in, waarin hij de kerkelijke feestdagen 
aangaf: de gewone feestdagen met zwarte inkt, de plechtig gevierde met rode inkt. Hierna werden 
door hem in het register 25 jaargetijden ingeschreven, waartoe het hof zich al voor het jaar 1500 
verplicht had. In het jaar 1586 was het aantal jaargetijden uitgegroeid tot 175. De meesteressen Anna 
Pieters van den Kieboom en Adriana van Lier lieten daarom in november van dat jaar een kopie 
vervaardigen van het oude register 02. In dit afschrift werden tot het jaar 1626 nog eens 14 namen 
bijgeschreven. 

In het archief van het begijnhof bevinden zich nog enige andere registers met jaargetijden. Deze 
dateren echter uit de 19e en 20e eeuw en erin staan alleen de namen vermeld van personen die nà 
1626 stierven. Een duidelijke breuk dus en daarom werd besloten -ook uit praktisch oogpunt - deze 
latere registers niet mee uit te geven 03. 

Een jaargetijde (Latijn: anniversarium) is een jaarlijks terugkerende herdenking van een overledene 
tijdens de mis, meestal op de dag van overlijden. Aan deze mis kon een bezoek aan het graf van de 
overledene verbonden worden. Ook treffen we bepalingen aan omtrent het aansteken van kaarsen, het 
aantal priesters en uitdelingen in natura (brood) en geld. In het jaargetijdenregister werden al deze 
verplichtingen opgetekend en werd er aangegeven hoe de opbrengsten onder de bewoonsters van het 
hof verdeeld moesten worden 04. 

Indien we de definitie van N. Huyghebaert aanhouden, valt het Bredase register, gezien het duidelijk 
administratieve karakter, te rangschikken bij de obituaria 05. De obituaria vertonen veel 
overeenkomsten met de necrologia. Een necrologium bevat dezelfde lijst met namen van overledenen 
binnen het kader van een kalender. In tegenstelling tot de obituaria heeft een necrologium een zuiver 
liturgisch doel: het memoreren van de overledenen tijdens het koorgebed. Daarnaast staan in een 
necrologium in principe alle overleden leden van de instelling die het register bijhield opgetekend; in 
een obituarium schreef men alleen de namen op van personen die betaald hadden 06. 

Een uitgave van het jaargetijdenregister van het begijnhof is extra interessant, omdat er enkele andere 
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Bredase obituaria bewaard zijn gebleven. We beschikken nog over de registers van de Bredase 
kanunniken 07, van de kapelaans verbonden aan de Grote Kerk 08 en van het klooster Catharinadal 09. 
De administratie die de pastoor van Breda op dit gebied bijhield is helaas verloren gegaan 10. 
Daarnaast kunnen we nog twee uittreksels raadplegen van de jaargetijdenregisters, die bijgehouden 
werden door de pastoors van Groot-Zundert en Dongen 11. 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/BEGINL01.HTM (2 of 2) [16/11/2008 13:09:21]



Voorgeschiedenis

II De voorgeschiedenis

Voor de periode voorafgaand aan het jaar 1463 maken de bronnen nergens melding van een betaling 
aan het hof voor een jaargetijde. Uit de 16e eeuwse gegevens vallen echter op te maken - en niets 
spreekt tegen dat het in de eeuwen hieraan voorafgaand anders geregeld was - dat er buiten de 
jaargetijden om altijd al gebeden werd voor de overleden begijnen en weldoeners. Een eerste gegeven 
komt uit de statuten van het hof, opgesteld in het jaar 1516: Item soe sal men in elcken convente twee 
werven des daechs dye seven (boet) psalmen leesen voer alle dye geene, dye den hoeve goet gedaen 
hebben 12. 

Andere gegevens zijn terug te vinden in de 16e eeuwse rekeningen van het hof, waarin geregeld 
sprake is van twee jaarlijkse missen voor de overledenen. De eerste mis vond plaats op de maandag 
na verloren maandag (maandag na 6 januari 13). De tweede mis las een priester op de maandag na St. 
Jan (24 juni) 14. De maandag werd tijdens de middeleeuwen gezien als een gunstige dag om de hulp 
van engelen te verkrijgen voor de zielen van de overledenen 15. Het bleef onbekend of de gestorven 
personen op de twee maandagen individueel of als groep herdacht werden. Als meester Heinric van 
der Beke tussen 1440 en 1460 aan het hof 16 lopen rogge geeft voir sijnre ouder ziele, heeft hij 
kennelijk de genoemde soorten van herdenkingen op het oog 16. 

Opvallend is dat in de obituaria van de Bredase kapelaans en kanunniken de namen voorkomen van 
een aantal begijnen. In het register van de kapelaans worden tussen de jaren 1436 en 1476 negen 
begijnen vermeld 17; een vijftal begijnen stichtte in de periode tot 1481 een jaargetijde bij de 
kanunniken 18. We mogen hieruit afleiden dat de begijnen zich nauw betrokken voelden bij de Grote 
kerk. Uit een andere bron weten we dat er begijnen ingeschakeld werden bij het onderhoud van de 
ornamenten in deze kerk 19. Het eigen hof en de kapel aldaar werden schijnbaar door deze begijnen te 
min bevonden of boden niet de passende accommodatie voor het doen van hun jaargetijde. Na 1481 
veranderde hun houding en de begijnen lieten voortaan hun jaargetijden alleen nog maar doen in de 
kapel van het hof. 

Jan Ploys, alias Stalknecht, is de eerste persoon waarvan vaststaat dat hij zelf een jaargetijde stichtte 
bij de begijnen. Zijn naam staat ingeschreven in het register bij 17 december en volgens een 
aantekening op zijn testament stierf hij in het jaar 1463. In dit testament bepaalde Jan Ploys dat de 
meesteressen op zijn sterfdag naar de Grote Kerk moesten komen om daar zijn graf te bezoeken 
gelegen voor het Onze Lieve Vrouwekoor en bij de zerk zijn jaargetijde te doen 20. Hieraan voegde 
hij vagelijk toe: als men anderen personen gewoenlic es te geschien. Dit - onze nieuwsgierigheid 
prikkelende zinnetje - zou inhouden dat de begijnen al eerder jaargetijden (voor de andere 
hofbewoonsters?) hielden in de Grote kerk. 

In het jaargetijdenregister van het hof zijn wel de namen genoteerd van drie mensen die vóór 1463 
overleden zijn: Oda van Hoerne, die op 3 april 1353 stierf; Dierick Rybaert, die op 19 juli 1429 stierf 
en Hugo Cloet, die op 12 april 1440 overleed. In het geval van Rybaert valt het echter te bewijzen dat 
zijn zoon Anthonis aan het einde van de 15e eeuw dit jaargetijde stichtte 21. Ook bij Cloet is een 
stichting door familieleden, pas vele jaren later, niet onmogelijk 22. Het jaargetijde van Oda van 
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Hoerne, de eerste vrouw van Jan van Polanen, de heer van Breda, dat in tegenstelling tot de vorige 
twee niet in de Grote kerk maar in de kapel van de begijnen werd afgewerkt, roept alleen maar 
vraagtekens op 23. Hoe moet het gat van 100 jaar tussen haar jaargetijde en de overigen verklaard 
worden? Waarom troffen we haar naam in het archief van het begijnhof nergens aan? Waarom staat 
bij haar naam geen te verdelen bedrag? Het is mogelijk dat Oda van Hoerne het hof in de eerste helft 
van de 14e eeuw, een moeilijke tijd voor de begijnen in de Nederlanden omdat ze verdacht werden 
van ketterse ideeën 24, op niet-materiële wijze heeft geholpen en dat haar naam en sterfdatum zijn 
blijven voortleven in de begijnentraditie, eventueel door een notitie in een missaal. Na Jan Ploys liep 
het aantal jaargetijden op tot 25 in het jaar 1500. De meesteressen achtten het toen noodzakelijk een 
aparte administratie op te zetten voor de jaargetijden, want de tot dan toe gevoerde boekhouding 
bleek ontoereikend. Kenmerkend hiervoor is, dat men in negen gevallen niet meer wist hoeveel geld 
er te verdelen viel onder de begijnen. Verder werd het jaargetijde van Dierick Rybaert dagen te laat 
ingeschreven: niet op 19 maar op 29 juli. Later werd deze fout gecorrigeerd. 
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III De situatie op andere begijnhoven

Een literatuur- en archiefonderzoek omtrent de situatie op andere hoven, bevestigde het groeiende 
belang van de jaargetijden voor de begijnhoven naar het einde van de middeleeuwen toe. Volgens 
Otto Nübel werden de hoven centra "der Totenklage und des Totengebetes, der Seelmessen und 
Anniversarien, die in späterer Zeit einen grossen Teil des Beginenlebens auszufüllen pflegten" 25. 

Een bezoek aan het graf van een overledene door de begijnen was op alle hoven een belangrijk 
onderdeel van de jaargetijden. Meest op of rond de dag van overlijden bezochten zij de zerk om er te 
bidden, missen bij te wonen, kaarsen aan te steken en het graf te bedekken met een kleed. Volgens 
Florence Koorn, auteur van een standaardwerk over de begijnhoven in Holland en Zeeland was het 
gebed bij het graf bij uitstek een specialiteit van de begijnen en lag deze aktiviteit in het verlengde 
van andere taken: de ziekenzorg en de dodenwaak. Uit testamenten bleek dat de begijnen te 
Dordrecht, Leiden en Schiedam dit, bidden bij graven, tegen vergoeding deden 26. Aan deze drie 
plaatsen kunnen we Delft toevoegen, waarop het hof vele zielmissen gelezen werde. De kerk van het 
begijnhof te Delft had een grote betekenis als begrafeniskerk 27. 

Het Leidse St. Pancras begijnhof, gesticht in het jaar 1403, kreeg in de loop van de 15e eeuw zoveel 
opdrachten voor jaargetijden en het daaraan verbonden grafbezoek, dat het noodzakelijk werd een 
register aan te leggen met de aangegane verplichtingen op dit gebied. Rond 1513 nam St. Pancras een 
jaargetijdenregister in gebruik met daarin aangetekend 52 jaargetijden. Bij alle 52 werd de plaats van 
de zerk vermeld 28. Al deze verplichtingen werkten de begijnen af in de naburige St. Pancraskerk, 
omdat ze zelf niet over een kapel beschikten. In de St. Pancraskerk werkten de vrome vrouwen 
volgens een vast ritueel: 's avonds een vigilie en de volgende morgen tijdens de hoogmis een bezoek 
aan het graf. Voor een visitatie van het graf door de twee meesteressen moest 5 R.g. ineens betaald 
worden. Dezelfde delegatie aangevuld met twee begijnen kwam op 10 R.g. en aangevuld met vier op 
12 R.g. 

De regelingen van St. Pancras kwamen op een aantal punten overeen met de situatie te Breda. Ten 
eerste was ook het Bredase register eenvoudig van opzet (op papier) en in dezelfde tijd aangelegd. 
Ten tweede waren ook de Bredase begijnen verplicht - hoewel ze een eigen kapel hadden - zowat de 
helft van de 189 jaargetijden uit te voeren in de nabij gelegen Grote kerk, met de nadruk op 
grafbezoek. Tenslotte was de hoogte van het te betalen bedrag ongeveer gelijk: tussen de 10 en 16 R.
g. Een verschilpunt was dat in het St. Pancrasregister geen namen van begijnen werden aangetroffen, 
terwijl de begijnen te Breda een aandeel hadden van tenminste 20%. 

In Haarlem was, net zoals voor de overige hoven, grafganck een centraal onderdeel van de 
memoriediensten. Dit weten we, omdat het obituarium van het hof bewaard is gebleven als onderdeel 
van het Fundatieboek 29. In dit obituarium, geschreven op perkament en aangelegd rond 1400, 
werden tot het einde van de 16e eeuw zo'n 800 jaargetijden ingeschreven. Het gebruik van perkament 
en het grote aantal namen zegt al iets over de vroege bloei van dit hof. Daarnaast had men te Haarlem 
nog een Zeel (lijst) der doden in gebruik. In de zondagse zeel werden de namen opgenomen van de 
overleden pastoors van het hof, van de meesteressen en van wereldlijke personen. De meesteressen 
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bleven tot 12 jaar na hun dood in deze lijst staan. In de vrijdagse zeel schreef men de overleden 
begijnen in; deze inschrijving werd na zeven jaar weer geschrapt. De zeel schijnt kosteloos geweest 
te zijn 30. 

Nog wat andere gegevens uit het buitenland bevestigen de rol van de begijnen bij het memoreren van 
de doden. Zo stichtte Heinrich van Sechtem, pastoor te Keulen, in het jaar 1330 een konvent van acht 
begijnen in zijn woonplaats op voorwaarde dat de vrouwen ieder jaar op zijn graf een anniversarium 
zouden komen houden 31. Voor België is te wijzen op het anniversarium van het Groot-Begijnhof te 
Mechelen 32. Net als de begijnhoven namen de sterk op hen gelijkende zusterhuizen van de Moderne 
Devotie jaargetijdenverplichtingen op zich. Dit is bijvoorbeeld bekend van het Adamanshuis te 
Zutphen 33. 

Te Breda kwam, in vergelijking met Haarlem en Leiden, de ontwikkeling pas laat op gang. De 
rituelen wijken onderling echter niet veel af en ook te Breda werd grafganck een belangrijk onderdeel 
van de herdenking. In de kopie uit het jaar 1586 werd bij 57 jaargetijden nog eens uitdrukkelijk 
genoteerd waar het graf zich bevond. Dit was vooral noodzakelijk in de Grote Kerk, waar een 
onoverzichtelijk groot aantal zerken een nauwkeurige optekening van de ligging verlangde. 
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IV De uitvoering van de jaargetijden

In ruil voor een bepaalde hoeveelheid geld of goederen leverden de begijnen een bepaald produkt: het 
jaargetijde. Aan het produkt konden verschillende eisen gesteld worden al naar gelang het bedrag dat 
daarvoor betaald werd. De eisen waren de religieuze verplichtingen die eens per jaar voor de ziel van 
de overledene verricht werden. 

Een belangrijke eis was de bepaling van de plaats van uitvoering. Meestal liet de opdrachtgever zich 
hierbij door dezelfde motieven leiden die de keus van de plaats van het graf bepaalden, want de 
gebeden moesten zo dicht mogelijk bij de laatste rustplaats afgewerkt worden. Een treffend voorbeeld 
vinden we in het testament van Philips van der Lek, een natuurlijk zoon van de heer van Breda, 
opgesteld in het jaar 1428 34. Philips liet in zijn laatste wil de bepaling opnemen, dat hij een 
anniversarium in het klooster Catharinadal bij Breda wilde hebben indien hij bij dat klooster 
begraven zou worden. Mocht het gebeuren dat hij te Luik stierf, dan wilde Philips bij het Luikse H. 
Kruisklooster ter aarde besteld worden en moest daar zijn anniversarium gedaan worden 35. Een 
extreem geval van een jaargetijde bij het graf vond plaats rond het jaar 1453 in de Italiaanse stad 
Siena 36. Rond dat jaar stuurde graaf Jan van Nassau de Bredase kapelaan Wouter Strick naar de stad 
met de opdracht daar het jaargetijde te organiseren van Hendrik van Nassau, broer van de graaf, 
Hendrik was in 1451 gestorven te Siena en er begraven. Kapelaan Strick richtte het ritueel, ondanks 
de situering in Italië, op dezelfde wijze in als men uwe genaden elders doet tot Breda. 

De Bredase begijnen werkten op twee plaatsten de jaargetijden af: in de kapel op het hof en in de 
Grote kerk. We zullen aantonen dat de keuze bepaald werd door de keuze van de begraafplaats. 

IV A De kapel of het hof

Van de 189 jaargetijden vonder er 90 plaats in de kapel van het hof. Alle 36 door ons als begijnen 
geïdentificeerde vrouwen die voorkomen in het register, lieten hun jaargetijden doen in de kapel. 
Slechts twee begijnen lieten naast deze memorie hun namen in het sielboeck van de pastoor van 
Breda plaatsen, opdat hun namen zondags op de preekstoel voorgelezen zouden worden 37. In of rond 
de kapel lieten de begijnen zich ook begraven; krachtens het privilege verleend door de heer van 
Breda in 1267 hadden de bewoonsters van het hof recht op een eigen kerkhof. In 1343 kwamen het 
hof en de pastoor van Breda overeen dat de begijnen hun eigen begrafenis mochten regelen 38. In de 
rekeningen van het begijnhof uit de 16e eeuw stonden de namen van acht begijnen die én het hof een 
zeker bedrag betaalden (meestal 3 R.g.) voor een begraafplaats én geld hadden vrij gemaakt voor een 
jaargetijde 39. Bovendien werd in het jaargetijdenregister nergens melding gemaakt van een graf voor 
een begijn buiten het hof. 

Lang niet alle begijnen beschikten over voldoende financiën om een jaargetijde te stichten. Een eerste 
bewijs hiervoor is de lijst met de namen van 32 begijnen, die in 1535 samengesteld werd ten behoeve 
van de verhuizing van het hof naar het Valkenberg 40. Van deze 32 namen waren er niet meer dan 9 
opgenomen in het jaargetijdenregister; dit waren tevens de meer welgestelde vrouwen die recht 
hadden op de beste huizen. Een tweede bewijs komt uit de rekeningen, waarin 34 maal de 
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ontvangsten verantwoord werden van de begrafenissen op het hof 41. In alle gevallen betrof het 
graven voor vrouwen, waarbij we het vermoeden 

hebben dat het meest begijnen waren. Van deze vrouwen, het is al gezegd, konden niet meer dan acht 
zich een jaargetijde veroorloven. Het bleef onzeker of op het begijnhof mensen van buiten een laatste 
rustplaats konden vinden. De regeling met de pastoor uit 1343 lijkt hiervoor de ruimte te bieden. Het 
archeologisch onderzoek verricht in de St. Wendelinuskapel tussen 1978 en 1982 verschafte op dit 
punt geen opheldering 42. Zeker lijkt wel dat mannen zich elders lieten begraven. 

Het ritueel in de kapel bestond uit één tot drie zielmissen per persoon, tijdens welke missen de naam 
van de overledene gememoreerd werd. Het aantal priesters dat de missen celebreerde varieerde van 
één tot drie. Soms werd aan de mis nog een dodenvigilie toegevoegd, zoals op 12 mei voor Cornelis 
van Blaeyen. Daarnaast kregen de begijnen bij 25 jaargetijden ieder voor een halve stuiver wit brood 
uitgereikt voor het lezen van de zeven boetpsalmen. Het ritueel in de kapel kon afgesloten worden 
door een bezoek van de dienstdoende priester aan het graf, waar hij de psalmen Miserere en De 
Profundis voorlas, aangevuld door een collecte (vast gebed). 

IV B De grote kerk

Tegenover de 90 jaargetijden die plaatsvonden in de kapel van het begijnhof stonden er 98 in de 
Grote kerk. De twee meesteressen maakten op de vastgestelde dagen hun opwachting in de Grote 
kerk. Hiervoor ontvingen ze in de meeste gevallen een beloning van 1 st. per persoon. De aktiviteiten 
van de meesteressen waren supplementair van aard: het assisteren van de geestelijken die de 
jaargetijden uitvoerden. 

4. Grote Kerk Breda. 

Van de 189 jaargetijden werden er 98 aldaar uitgevoerd. Op de plattegrond staat aangegeven welke 
zerken er nog bewaard zijn 

(A / D) en verder de kapellen voor de plaatsbepaling van de overige graven. 

1. Kapel van St. Anna. (Sinte Annapant) 

2. Kapel van St. Catharina (Sinte Caterynen outaer) 

3. Kapel van de Heilige Geest 

4. Kapel van St. Andreas 

5. Kapel van St. Joris (Sente Joris outaer) 

6. Kapel van St. Hubertus 

7. Kapel van het H. Kruis (H. Cruyschoor) 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/BEGINL04.HTM (2 of 4) [16/11/2008 13:09:24]



De uitvoering in kapel en Grote kerk

8. Kapel van het H. Graf St. Antoniuskapel 

9. Kapel van de Heilige Maagd 

10. Kapel van St. Barbara 

11. Kapel van St. Franciscus (Sinte Franciscuscoer) 

12. Kapel van St. Michaël 

13. Kapel van de Heilige Maagd 

14. Kapel der Van Nispens 

15. Kapel van het H. Kruis 

16. Prinsenkapel 

17. Herenkoor (Ons Lief Vrouwencoer) 

18. Grafmonument Renesse. De zeven Smarten van Maria, die seven Weën 

19. Koor van de pastoor. (Pastoers outaer in den pant) 

20. Sacramentskapel 

21. Preekstoel 

22. Koor der kanunniken (den Hogen Outaer)choor) 

23. Wijwatervat (Hooghen choor) 

A. Grafzerk van Johannes de Lusdonck, alias Cruysken. ZERK 

B. Grafzerk van Jean de Boubert, dit Pergamont. ZERK 

C. Grafzerk van meester Willem van Gaelen, deken. Grafzerk bevindt zich nu in de Andreaskapel. ZERK 

D. Grafzerk van Symon die Cock (1506) en zijn echtgenote Lysbeth van der Rijt (1501). Grafbezoek op 4 april. De zerk lag 
oorspronkelijk voor de Andreaskapel. ZERK 

Een jaargetijde tijdens de mis van de pastoor was de eenvoudigste en goedkoopste oplossing. In het 
register worden hiervoor de uitdrukkingen gebruikt: onder die prochians misse en onder die pastoers 
mys. De pastoor plaatste dan tegen vergoeding (vaak twee stuivers) de naam van de overledene in zijn 
sielboeck, dat hij vanaf de preekstoel voorlas. Van de 45 personen die zich door de pastoor lieten 
gedenken, wilden 17 personen dat tijdens de mis op een altaar, liefst in de omgeving van het graf, 
door een kapelaan eveneens een mis gelezen werd. In het register lezen we dan: een misse besyden. 
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Een andere en duurdere mogelijkheid was een jaargetijde te laten uitvoeren door het kapittel 
verbonden aan de Grote kerk, met assistentie van de begijnen. Deze oplossing kozen 53 personen. 
Het jaargetijde gehouden door het kapittel, dat bestond uit kanunniken eventueel aangevuld door 
kapelaans, had als voornaamste onderdelen een nachtelijk dodenvigilie, de dag daarop gevolgd door 
een zielmis op het koor 43. Tijdens deze herdenking lieten 22 personen nog eens een mis lezen op een 
altaar in de direkte omgeving van hun graf. De meesteressen hadden er dan inmiddels voor gezorgd 
dat het graf met een kleed bedekt was, dat de eventueel verlangde waskaarsen (vaak twee waskaarsen 
van een halve stuiver per stuk) aangestoken waren en dat er een geldstuk (meest een halve stuiver) 
geofferd werd. De meesteressen lieten in de rekeningen de uitgaven hiervoor optekenen. Zo betaalden 
de meesteressen aan Dinghen Stoffels 8 R.g. en 10 st. uit, omdat ze in 1531 en 1532 de graven met 
een kleed bedekt had 44. 

Over de verder door de meesteressen te vervullen formaliteiten in de Grote kerk komen we meestal 
niet meer te weten, dan dat die plaats vonden nae de oude gewoonte 45. Waarschijnlijk lazen de 
meesteressen tijdens de mis van het kapittel enige gebeden bij het graf en zongen ze met de 
geestelijken, die na de mis de bewuste zerk bezochten, de psalmen Miserere en De Profundis. In het 
register werd een jaargetijde tijdens de mis van het kapittel op verschillende manieren aangegeven. 
De meest uitgebreide manier was: onder die capittels sielmis opten hoghen coer. Iets korter: onder 
des capyttels syelmisse. Ook gebruikt werden: den hoogen chore en onder die syelmisse. Al de namen 
van personen die tijdens de mis van het kappitel de begijnen in de kerk aanwezig lieten zijn, zijn 
terug te vinden in het obituarium van het kapittel. In de tekstuitgave zal in de voetnoten hiernaar 
verwezen worden. 
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V Het beheer en de administratie

Het grootste deel van de jaargetijden werd kontant betaald; in 49 gevallen viel een kontante betaling te 
bewijzen. Deze betalingen werden in de rekeningen van het hof verantwoord. De hoogte van het bedrag 
varieerde tussen de 4 en 30 R.g. Het meest gebuikelijk waren betalingen van 10 R.g. (12 maal) en 16 R.g. (14 
maal). De laatste som gaf uitzicht op een uitgebreid jaargetijde, inclusief een brooduitdeling aan alle begijnen. 
Pas nadat het geld in de kas gestort was - en niet direkt na het overlijden - schreef men het jaargetijde op in het 
register, zoals in het geval van Carolus Oudaert, deken van het Bredase kapittel. Deze stierf op 21 januari 1522, 
maar volgens de rekeningen werd pas tussen de jaren 1530 en 1533 geld ontvangen voor zijn jaerghetydt. 
Oudaert werd daarom in het register niet ingeschreven door schrijfhand G (1522-1530), maar door schrijfhand H 
(1527-1558). De inschrijving in het register bleef van kracht zolang de meesteressen jaarlijks het geld of de 
goederen ontvingen. Ontstonden er betalingsproblemen en stokte de overdracht van middelen dan werd het 
jaargetijde onverbiddelijk geschrapt. Dit overkwam het jaargetijde van Jan van der Hulst: de door hem 
geschonken cijns was na 1569 niet meer te innen en daarom doorgestreept in het oude register 46. 

Een andere en minder gebruikelijke wijze van financiering van een jaargetijde was de overdracht aan het hof 
van een eeuwig durende rente. Ieder jaar ontvingen dan de begijnen van degene die het goed (land of huis) bezat 
waarop de rente rustte een betaling in geld of rogge. In negen gevallen viel een dergelijke renteoverdracht vast 
te stellen, waarvan vijf in geld en vier in rogge (twee tot vier lopen rogge). Bij de rogge moesten de 
meesteressen er rekening mee houden dat de prijs van de rogge per jaar sterk verschilde. Een vertel rogge (vier 
lopen) leverde in 1500 9 st. op, in 1536 25 st., in 1548 11 st., in 1572 50 st. en in 1576 26 st. 47. Geld was 
hiermee, hoewel aan inflatie onderhevig, een veiliger betaalmiddel. In het archief van het hof werden de 
bewijsstukken inzake deze rentes verspreid aangetroffen. In twee gevallen bleek uit een dorsale (op de 
achterzijde) aantekening op een charter dat de rente aan het hof gekomen was voor het houden van een 
jaargetijde 48. Twee andere rentes waren genoteerd in een legger van cijnzen en rentes 49. Blijkens enige 
mededelingen beschikte het begijnhof in een aantal gevallen niet over de relevante stukken. Volgens 
aantekeningen in het jaargetijdenregister bevonden zich nog stukken onder dat capittel en bij die capellanen van 
Breda 50. Onbekend bleef wie belast was met de inschrijving van de namen in het register. In de inleiding is al 
opgemerkt dat de allereerste schrijfhand (A/B) die van een geoefend klerk lijkt. Na deze klerkenhand zijn nog 
13 andere schrijfhanden te onderscheiden, die echter geen van allen het professionele niveau van de eerste 
schrijver haalden. Deze ongeoefende handen zouden toebehoord kunnen hebben aan begijnen, in het bijzonder 
aan meesteressen. Die waren namelijk verantwoordelijk voor de administratie van het hof en hadden opdracht 
gegeven het register aan te leggen. Bijzonder aktief was - naast schrijfhand H (1527-1558) met 58 
inschrijvingen - de schrijfhand L (1605-1625). De persoon die schuilgaat achter de letter L werkte zowel in het 
oude register als de kopie. In de kopie schreef hand L aan het einde van iedere maand welke bedragen verdeeld 
moesten worden onder de meesteressen, de kosteres en de begijnen. 

Maandtotalen volgens hand L Bedragen in stuivers 

Jan Febr Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Totaal

M 14 11 27 25,5 33,5 30 36 20 44 33 19 28,5 16 Rg 1,5 st.

K 1 1,5 2 1 1 2 1 1 10,5 st.

B 5x0,5 0,5 5x0,5 0,5 5x0,5 3x0,5 3x0,5 4x0,5 0,5 28 Rg

M: meesteressen K: kosteres B: begijnen 
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De meesteressen komen op een jaarlijks totaal van 16 R.g. en 1½ st., de kosteres ontving jaarlijks voor haar 
verleende assistentie 10½ st. en de begijnen hadden ieder jaar 28 brooduitdelingen van een ½ st.. De 
brooduitdelingen kostten de stichter voor een aantal van tussen de 30 en 40 begijnen tegen de 20 st. per jaar; met 
28 vermenigvuldigd komen we voor het brood uit op een totaal van 28 R.g. Het houden van jaargetijden leverde 
de gemeenschap een jaarlijks inkomen op van rond de 44½ R.g. Ter vergelijking: de kanunniken te Breda 
mochten jaarlijks 530 R.g. en 200 vertels rogge onder elkaar verdelen uit hun jaargetijdenpot 51. Hiervan was 
ca. 144 R.g. en 35 vertel rogge in de 16e eeuw geschonken. Dit veel hogere bedrag dat de 12 kanunniken 
onderling verdeelden werd niet veroorzaakt door een duurder jaargetijde - kosten gemiddeld 12 st. per jaar - 
maar door het grotere aantal (918 namen over de 14e, 15e en 16e eeuw) verplichtingen en de zeer sterke 
uitschieters naar boven toe. De jaargetijden van de Nassau's leverden bijvoorbeeld jaarlijks 55 R.g. op, waarbij 
de gemiddelde stichtingskosten 3 R.g. en 12 st. bedroegen. De 15 leden van deze grafelijke familie genoemd in 
het obituarium schonken dus meer dan 10% van het jaarlijks te verdelen bedrag in geld 52. 

Het regelmatig aan de meesteressen overgedragen bedrag van 16 R.g. komt niet uit de lucht vallen. Indien de 
meesteressen voor dit bedrag een rente kochten tegen de 16e penning, verkregen ze jaarlijks een rendement van 
1 R.g. Dit rendement was voldoende om de twee meesteressen ieder een stuiver te geven voor grafbezoek en 
dan geld over te houden voor de brooduitdelingen onder de begijnen. Er bestond dus wel degelijk te Breda én 
elders (Leiden) een soort tarief voor jaargetijden, een tarief dat volgens Molinier niet bestond 53. De uitgaven 
gedaan voor de jaargetijden verantwoordden de meesteressen in hun rekeningen. Tussen 1561 en 1564 
betaalden zij jaarlijks 35 R.g. uit voor de kosten van de jaargetijden in hun eigen kapel en in de Grote Kerk 54. 
Al eerder (1533) ontving Dinghen Stoffels 8 R.g. van te decken die jairgetyden van den jaeren 31 en 32. In het 
jaar 1568 kostte het bedekken van de graven in Grote kerk 2 R.g. en 5 st. 55. 

Het register lijkt redelijk nauwkeurig bijgehouden en de er in voorkomende gegevens stemmen in bijna alle 
gevallen overeen met de gegevens uit andere bronnen. Volgens Molinier had er ook niemand belang bij het 
vervalsen van obituaria. Hij signaleert wel enige voorbeelden van vervalsingen, maar deze dateren uit de 18e 
eeuw 56. Via de rekeningen van het hof kwamen we één mogelijke onnauwkeurigheid op het spoor: Libbeken 
van Herl betaalde tussen 1533 en 1536 10 R.g. voor haar jaargetijde; haar naam komt echter niet voor in het 
register 57. 

Van de personen die door de begijnen hun jaargetijde lieten verzorgen in de Grote kerk, waren er 50 tevens 
ingeschreven in het obituarium van Bredase kanunniken. Hiervan viel het op dat 18 van de 50 personen op 
verschillende dagen genoteerd waren, waarbij de afwijking meestal niet meer bedroeg dan twee dagen. In 
sommige gevallen zou dit verklaard kunnen worden door ruimtegebrek in het register, in andere gevallen door 
het feit dat vigilie en zielmis op twee opeenvolgende dagen afgewerkt werden 58. 
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Stichting

VI De stichting

De gelden en goederen bestemd voor het laten uitvoeren van de jaargetijden konden nà maar ook al 
vóór het overlijden aan de meesteressen overgedragen worden. Indien er een testament was 
opgemaakt droegen de benoemde executoren er zorg voor dat het geld op de goede plaats arriveerde. 
Wij kunnen hier verwijzen naar de testamenten van heer Joost Erenbout en meester Otto van Galen 
59. Was er geen testament dan waren de erfgenamen verantwoordelijk voor de afwikkeling 60. 
Schenkingen van nog levende mensen ten behoeve van jaargetijden kwamen geregeld voor (6 
voorbeelden). In de rekening over de jaren 1530-1533 staat de volgende post: Noch ontfangen van 
eener persone die noch leeft om hair jairgetyde te doen 8 R.g. eens 61. Verder weten we van Adriana 
Peters (overleden ca. 1527) dat ze in 1516 een lijfrente kocht van het hof, waarvan de opbrengst na 
haar dood bestemd was voor haar zieleheil 62. 

Alle stichters wilden een jaargetijde op de dag van hun overlijden. Alleen Grietken Jansen week af 
van deze regel en wilde een mis gelezen hebben op Allerheiligen, haar geboortedag 63. Bij de 
stichting dachten velen (41 maal) aan het zieleheil van familieleden. We telden 18 vrouwen, waarvan 
we kunnen aannemen dat ze allen ongehuwd waren, die er prijs opstelden dat tijdens hun jaargetijde 
de ouders genoemd werden. Getrouwde vrouwen lieten zich graag met hun echtgenoot noemen (13 
maal). Ook aan andere familieleden werd gedacht, zoals door Otto van Galen, die de begijnen voor 
zijn broer Willem liet bidden. 
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VII Historisch belang

Een jaargetijdenregister op zich is al een waardevolle bron van informatie. Het moment van 
samenstellen, het gebruikte materiaal (papier of perkament), het niveau van de schrijfhanden en de 
hoeveelheid namen zeggen al iets over de geschiedenis van de instelling die het register in gebruik 
had. Daarnaast biedt het register door zijn inhoud een ingang op diverse aspekten van het historisch 
onderzoek. Het meest voor de hand ligt - gezien het overvloedige namenmateriaal - het gebruik door 
genealogen en prosopografen. Andere doel-einden zijn echter ook denkbaar: de lokaal-regionale 
geschiedenis (zonder uitzondering zijn de jaargetijden voor mensen uit Breda en direkte omgeving), 
de sociaal-economische geschiedenis (sterftecijfers, ziekte-epidemieën, sociale stratificatie) en de 
kerk-geschiedenis (begijnen, rituelen, wijdingsgraden). 

Voor een optimaal gebruik van de obituaria - op het eerste oog ordeloze lijsten met namen - door 
beoefenaars van de verschillende historische disciplines, zou een geautomatiseerde toegang zeker 
wenselijk zijn en dan niet alleen op naam, maar ook op de andere voorkomende variabelen. Alle 
obituaria geven per definitie voor elk jaargetijde de dag van de maand, de maand, de naam van de 
overledene en de hoeveelheid te verdelen geld en goederen. Naast deze vaste gegevens vermelden de 
obituaria vaak nog een jaar van overlijden, titulatuur, plaats van het graf en bijzondere bepalingen bij 
de uitvoering (uitdeling brood, aan te steken kaarsen, aantal priesters, memorie voor familieleden). In 
Bijlage II treft U een lijst aan van de variabelen die wij onderscheiden hebben in het register van de 
begijnen, gemaakt ten behoeve van de verwerking met de computer, met daarbij aangegeven de 
frequentie. 

Een voorwaarde om te komen tot een geautomatiseerde verwerking van de Nederlandse obituaria is 
een uniforme methode van tekstuitgave. Deze uitgave en de daarbij gehanteerde methode vloeiden 
voort uit de onvrede die bij ons ontstond na de bewerking van het obituarium van de Bredase 
kanunniken met een computer. De door ons gebruikte 18e eeuwse uitgave van dit obituarium was wat 
de tekst zelf betreft betrouwbaar en bruikbaar, maar het notenapparaat was zeer marginaal. Vooral op 
het voor historici belangrijke gebied van de chronologie ontstonden vele lacunes: bij vele namen 
(meer dan de helft) ontbrak een jaartal, de uitgever deed geen poging de schrijfhanden te 
onderscheiden en te periodiseren, wat nog enigszins een aanknopingspunt zou bieden. Daarnaast was 
het in vele gevallen niet meer te achterhalen wie het jaargetijde gesticht had indien er meerdere 
namen bij één jaargetijde geplaatst waren. Het zou daarom noodzakelijk zijn, dat in alle uitgaven het 
jaar van overlijden - indien op te sporen - gegeven zou worden. Tevens zouden de verschillende 
schrijfhanden onderscheiden moeten worden en in de tekst aangegeven. Tenslotte moet er verwezen 
worden naar aanwezige stichtingsakten en de rekeningen waarin de ontvangsten verantwoord 
worden. Overwogen zou kunnen worden in het notenapparaat te verwijzen naar sociale herkomst of 
stand, geografische herkomst en vermeldingen in andere obituaria. 
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VIII De manuscripten

De jaargetijdenregisters kwamen in de 19e eeuw in handen van de bekende (én beruchte) verzamelaar en 
geschiedvorser Prosper Cuypers van Velthoven, die ze rond 1870 aan het Rijksarchief te Brussel schonk. In de 
registers troffen we zijn naam en stempel aan. Toen Cuypers enige tijd later deze overdracht van stukken moest 
verdedigen - hij had nog verschillende andere stukken aan Brussel afgestaan - beweerde de verzamelaar dat het 
uitsluitend stukken betrof die betrekking hadden op België, uitgezonderd "eenige onbeduidende stukken rakende 
het bagijnhof te Breda". Deze laatste stukken had Cuypers ontvangen van een Bredase drogist. In het jaar 1954 
kwam via een archiefruil met België het begijnhofmateriaal in het bezit van het Rijksarchief in Noord-Brabant, 
waarna het in bewaring gegeven werd aan de gemeentearchivaris van Breda. Een voor de onderzoeker onplezierig 
gevolg van deze transactie is, dat het archief van het begijnhof op twee plaatsen geborgen is: een deel op het hof 
onder de hoede van de pastoor, een ander deel op het gemeentearchief. 

Beschrijving

Register 121 

Gemeentearchief Breda, Archief Begijnhof, inv. nr. 121. Aangelegd rond 1500 en bijgehouden tot ongeveer 1600. 

Het register 
heeft een groen 
gemarmerde 
19e eeuwse 
band met een 
perkamenten 
rug. 
Afmetingen 
zijn: 22 x 14,5 
cm. Op de rug 
een groen 
etiket met het 
opschrift: 
Archives 
ecclesiastiques. 
Etranger 
17256. Dit 
etiket bedekt 
gedeeltelijk 
een ouder 
etiket met het 
opschrift: 
Cartulaires et 
Manuscrits 
733bis. 
Tenslotte 
bevindt zich op 
de rug nog een 
stempel: Etab. 
Relig. ano 
7585, 1. De 
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Manuscripten

papieren 
bladen liepen 
in de loop van 
de jaren 
verschillende 
beschadigingen 
op. Aan de 
rechter- en 
onderkant 
werden de 
bladen 
teruggeknipt 
tot een lengte 
van 21 cm en een breedte van 14,5 cm. Kleine gedeeltes tekst, nooit hele woorden, zijn hierdoor weggevallen. In 
de 19e eeuw werden, waarschijnlijk door de boekbinder, enige bladen versterkt met doorzichtig papier (de folio's 
4,7,17, en 27). Tijdens de 20e eeuw werden enkele andere bladen aangevezeld (de folio's 3,5,8,9 en 14). 

De kalender werd opgeschreven met de eerste schrijfhand (A). De dagen van de maand met Arabische cijfers en 
met rode inkt onderstreept. Na de dagen volgden de reeksen van zondagshoofdletters, die voorzien waren van een 
streepje rode inkt. Op iedere folio staat de naam van de maand met rode inkt onderstreept. Een nieuwe maand 
werd vooraf gegaan door de rode kapitalen KL: afkorting van Kalende, eerste dag van de maand volgens de 
Romeinse datering. Plechtig gevierde heiligendagen in rode inkt, de andere en gewoon gevierde dagen slechts met 
rood onderstreept. 

Er werden (net als in AB 122) twee foliëringen aangetroffen. Een stelsel van foliëring werd aangebracht in het 
Rijksarchief te Brussel, een ander stelsel met potlood op het Gemeentearchief van Breda. Deze laatste foliëring 
zullen wij bij onze uitgave hanteren. 

F. 1v Schutblad. Met potlood 121 en met blauwe inkt: h.h. eccl. nr. 17256.

F. 2 Donné aux archives par M. Cuypers van Velthoven. Met dezelfde hand: 733bis.

F. 2 Aankondiging van de inhoud van het register: In desen boeck syn ghescreven..... Rood stempel: 
Archives du Royaume de Belgique.

F. 3-28v Kalender met daarin geplaatst de jaargetijden.

F. 6-7 Tussen folio 6 en 7 twee blaadjes geplakt: 1e blad (16 x 13 cm.) betreft de stichting van een 
jaargetijde door Kathelyn Bartelmeus.

2e blad (5 x 11,5 cm.) betreft de stichting van een jaargetijde door Marie Anthonisdochter van der 
Strompe, begijn.

F. 20v Jaargetijde van Van Elderens op ingeplakt blaadje (3 x 10 cm.).

F. 28v Jaargetijde van Frans Alexanders op ingeplakt blaadje (13,5 x 14,5 cm).

F. 28-29 Tussen deze folio's een blad meegebonden met bevestigingen van ontvangst door de meesteressen 
van gelden en goederen gegeven voor een zestal jaargetijden.

F. 29 Lijst van missen, die de meesteressen ieder jaar moesten laten lezen in de kapel van het begijnhof.

F. 29v Stempel Rijksarchief te Brussel.
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Register 122 

Gemeentearchief Breda, Archief Begijnhof, inv. nr. 122. Aangelegd in november 1586 en bijgehouden tot het jaar 
1626. 
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Dit register heeft een zelfde groen gemarmerde 19e eeuwse band met perkamenten rug. Afmetingen zijn: 22 x 
15,5 cm. Op de rug een groen etiket met het opschrift: Archives ecclesiastiques. Etranger 17257. Hieronder een 
ander etiket met het nr. 733. Op de rug nog een stempel: Etab. Relig. ano. nr. 7585,2. 

De kalender heeft dezelfde vorm als die in 121. Afwijkingen zijn dat de dagen van de maand en de maanden zelf 
niet meer met rood onderstreept worden en dat de beginhoofdletters van de maand slechts met een enkel rood 
streepje versierd zijn. 

De slijtage was ook heel wat minder dan bij 121. De bladen werden niet bijgesneden, uitgezonderd folio 1, die 
werd teruggebracht tot 19,5 x 14 cm. De overige folio's behielden hun orginele formaat van 21 x 15 cm. Van de 
folio's 1-7 werden stukken van zeer beperkte omvang aangevezeld. 

F.1 Aankondiging: In desen boeck... Onder aan het blad de rode stempel van het Rijksarchief te Brussel 
en met zwarte inkt: Donné par M. Cuypers van Velthoven en het nr. 733ter.

F. 1-30V Kalender met daarin geplaatst de jaargetijden

F.31-32v Lijst van missen die de meesteressen moesten laten

lezen in de kapel van het begijnhof.

F. 32 Aantekening over de reductie van het aantal missen door bisschop Lindanus in 1578.

F. 33 Lijst van inkomsten van de Sangerssen vanden begynhove. Blauw stempel: Prosper Cuypers en rood 
stempel van het Rijksarchief te Brussel.
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IX Wijze van uitgave

Regels. Bij de uitgave hielden wij ons aan de "Regels voor het uitgeven van historische bescheiden" 
van het Historisch Genootschap. Wel met de aantekening dat bij de transcriptie van de tekst "ij" en 
"y" altijd weergegeven werden met y, dit omdat het door de vele verschillende schrijfhanden 
onmogelijk was hiervoor een sluitend onderscheidingscriterium te vinden. 

Onderscheid tussen de twee manuscripten. Het oudste register (121) fungeerde als basis voor de 
uitgave. Aanvullingen op bestaande jaargetijden en geheel nieuwe jaargetijden voorkomende in de 
kopie (122) werden hieraan toegevoegd en zijn herkenbaar door de cursieve druk. Wanneer binnen 
een register een jaargetijde met latere hand werd uitgebreid, gaven we dit aan met een schuine streep 
(/). Vermoedden we dat een uitbreiding later, maar door dezelfde schrijver was gedaan, dan plaatsten 
wij voor de aanvulling een dubbele schuine streep (//). 

Onderscheid tussen de schrijvers. In de kolom rechts op de bladzijde treft U hoofdletters aan, 
variërend tussen A en O, die corresponderen met de door ons onderscheiden schrijfhanden. In bijlage 
I is een lijst opgenomen van de verschillende schrijfhanden, hun frequentie en de boven- en 
ondergrens in jaren. 

Tekstnoten. De tekstnoten signaleren niet minieme spelvariaties in de namen; de noten merken 
grotere varianten en aanvullingen op bij de namen; zij geven aantekeningen in de marge weer en 
informeren over latere doorhalingen in de tekst. 

Noten met uitleg. Bij deze noten concentreerde de aandacht zich op twee punten: chronologie en 
administratie/beheer. Voor de chronologie, in de praktijk het achterhalen van het jaar van overlijden, 
waren vooral van belang de rekeningen van het hof en de andere Bredase obituaria. De rekeningen 
waren ook weer van groot belang om een beeld te krijgen van de jaargetijdenadministratie. Niet 
minder belangrijk waren enige testamenten, die zich bevinden in het gemeentearchief van Breda en 
het begijnhofarchief, omdat deze een licht werpen op de jaargetijde-verlangens van de stichter, 
waarbij het interessant is te volgen in hoeverre deze verlangens tot uiting komen in het register van de 
begijnen.
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Begijnhof jaargetijdenregister

Afkortingen

gr. groot (muntstuk)

R.g. Rijnse gulden

st. stuiver

*...* tekst met rode inkt geschreven

/ aanvulling met andere schrijfhand

// aanvulling met dezelfde schrijfhand

121 oudste register uit 1500

122 kopie uit 1586

H.v.P. Hoynck van Papendrecht, "Obituarium"

Cart. Beg. Juten, Cartularium Begijnhof

F. Folio

cursief aanvullingen uit het register 122 van na 1586

F.2 

[BEGJ001]In desen boeck sijn ghescreven die jaergetyde die de meesterssen des beghynhoofs tot 
Breda schuldich synte besorghen ende te doen doen, want daer voer erfrenten gelaten ende beset syn. 
Ende desen boeck is doen uutscryven ende vernieuwen uut den ouden boeck,accorderende van woert 
tot woert metten ouden boeck,in den jaer 1586 in de maent november van den eerwaardigen 
joffrouwen ende meesterssen ter selfder tyt: joffrouw Anna Pieters van den Kieboom ende joffrou 
Adriana van Lier 

Schrijfhand A en O 

.F.3 

JANUARIUS

*KL* Januarius heeft 31 dage

01-01
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Begijnhof jaargetijdenregister

*CIRCUMCISIO DOMINI*

01-02

[BEGJ002]Yken Mercelis in die beghynkerck jaerghetyde met twe missen001. Elck priester twe st. 
ende methaer drien in die jaersanck, haer vader ende moeder. Den prochiaen twe st. te samen ende 
elck meestersse een st. ende die costers 1 st. Hier heeft sy voer ghegeven 24 R.g. 

Tekstnoot: . 122 Marcelis 

Schrijfhand H 

01-03

01-04

01-05

01-06

*Ephiphanie Domini*

01-07

[BEGJ003]Jaerghetyt Neelken Cornelis, baghyn.002 Ende dan sal men elck baghyn een half st. witten 
broot gheven ende ene seven salm in die kerck leesen voer haer siele. Elck meestersse 3 ort. Hiervoer 
heeft sy ghelaten 16 R.g. eens. 

Schrijfhand K 

F.3v 

01-08

[BEGJ004]Jaergety voer Anneken Willems uuter Hooven, baghyne en merstersse en cuerstersse kan 
gevest en dan sal men half st. brot delen en de zeven salm lesen.003 Hier toe heeft sy gelaten 16 R.g. 

Tekstnoot: . 122 In de marge brot en bagyne. 

Schrijfhand L 
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01-09 

01-10

[BEGJ005]Sanders daes na jaerdach sal men doen Mari Jan Tielsdochter jaergheti004 ende haer vader 
ende haer moeder met eender missen ende den prister sal hebben twe st. ende die mersterssen t'samen 
anderhalven st. 

Tekstnoot: . 122 Hier op 4 januari. 

Schrijfhand H 

01-11

[BEGJ006]Opden versworen maendach den 13den deser maent anno 16 ende 14 is Lynken uuttel 
Hoeven Mateeus Willemsen in den heere gerust enden heeft den hoove gelaten tot haer jaergety 16 R.
g. eens. Te doen als boven haer moey Anneken voerseid als bey de bagynen. 

Schrijfhand L 

01-12

01-13

[BEGJ007]Opten versworen maendach 005 jaerghetyt Jan van den Putte in die pastoers misse ende 
een mis besyden. Den pastoer 2 st., elck mersters 1 st. Begraven by ontrent Ons Lief Vrouwencoer in 
den pat. 

Schrijfhand K 

01-14

F.4 

01-15

01-16

[BEGJ008]Aryaen Peter Cornelis huysvrou jaerghetyde sal men doen in der Groter kerken in des 
progyaens mysse en den mesterssen 1 st. elc ende men sal 't doen conden in Grot kerke. 
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Begijnhof jaargetijdenregister

Tekstnoot: . 122 Ariaenken. 

Schrijfhand H 

01-17

Anthonii abbatis

01-18

[BEGJ009]Jaerghetide Magriet van Goerle als wy memori houden van allen sielen maendaes na 
voersworen maendach. 

Schrijfhand H 

01-19

[BEGJ010]Lauwereis Kocs jaerghetyde in der Groter kerken onder die hoghe mysse ende men sal 
aen elcke kerse eenen ½ st. steken ende elcke merstersse sal hebben drie ort st.006 Begraven aen die 
vonte. 

Schrijfhand C 

01-20

FABIANI ET SEBASTIANI MARTYRUM 

01-21

[BEGJ011]Jaergetyde heer Caerl Udert, deken van der kerkcken van Breda. 4 st. aen die kerscen en 
die mersterssen t'samen twe st.007 Begraven opten hooghen choor. 

Tekstnoot: . 122 Karel Weert. 

Schrijfhand H 

F.4v 

01-22
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01-23

01-24

01-25

*Conversionis Pauli*

[BEGJ012]Adriaen Thomaes Cloetsdochter jaergetyde sal men doen met enen priester inder 
beghinenkerke ende elc meestersse sal hebben drie ort st. 

Schrijfhand A 

01-26

01-27

01-28

F.5 

01-29

[BEGJ013]Jaerghetyt heer Pieter van Meghen, anno 71, met syn ouders in die cappittels misse.008 
Hiervoer heeft hy ghelaten 20 guldens ens. Elcke meestersse 1 st. Begraven voer den Noet Gods. 

Schrijfhand K 

01-31

De mersterssen dese maent 8 st. (...), 4 st., noch 2 st.De corstersse 1 st.Witte brot twee (...) ½ st., noch 
eens twee mael½ st., noch eens ½ st. brot. 

Tekstnoot: . dese ... st. doorgestreept. 

Schrijfhand L 

*KL* Februarius heeft 28 dage
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02-01

02-02

*Purificationis Marie*

02-03

02-04

F.5v 

02-05

Agathe virginis et martyris

02-06

02-07

[BEGJ014]Margariet Coecs opten Molengrafft in den hoge chore onder die zielemisse.009 Die 
mesterssen t'samen twe st. haer jairgetyt. Begraven by die vonte. 

Tekstnoot: . 122 Margriete. 

Schrijfhand G 

02-08

02-09

Appollonie virginis et martyris

02-10

02-11

F.6 
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02-12

02-13

02-14

Valentini martyris

02-15

02-16

[BEGJ015]Alyt van Goewyck, beghine, jaergetyde.010 Den priester eenen braspenninck, die 
mesterssen elck ½ st. Heeft beset 7 gulden van 10 st. tot een donderdaechs misse. 

Schrijfhand F 

02-17

02-18

F.6v 

02-19

02-20

[BEGJ016]Jaerghetide joffrou Corneli van Halmer onder die proyaens mis.011 Elc meesters een st. 
Begravenin 't Heilig Sacramentspant tegen Ons Lieven Vrouwenchoor. 

Tekstnoot: . 122 Halmer. 

Schrijfhand H 

02-21

02-22

*Cathedra Petri apostoli* 
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02-23

[BEGJ017]Katherina Jan Ghysbrechtdochter. Haer jairgetyt onder die prochiaens misse. Die 
meisterssen twe t'samen st. Begraven tegen Sinte Mertens outaer. 

Tekstnoot: . In de marge: passtoer. 

Schrijfhand G 

02-24

*Mathie apostoli*

02-25

[BEGJ018](Twee bladen tussen folio 6 en 7)Eerste blad: Wy N.N. als meesterssen des baghynhoeffs 
binnen der stede van Breda gelegen, bekennen ontfangen te hebben van heer Gerardt Oelmans, 
priester, als executeur van den testamente Kathelyn Barthelmeus Janssn., Gielis Johan Goderts 
huysvrou saliger, sesthien R.g. eens, waervoer wy ende onse navolgende meestersen altyt in der 
tytwesende gehouden sullen wesen jaerlycs den thiensten dach van julio te comen in der kercken van 
Breda in de zielemisse ende als dan voir sinte Andries outaer op haeren zarcke te doen decken ende 
daerop stellende twe groote bernende was-schen kerssen. Ende voorts nae ouder gewoenten onder de 
ziel-misse in den hooghen choer te offeren vier halve stuvers ende den rectoir van haerder capella ni 
en altyt in der tyt wesen ende als dan misse celebrerende twe stuvers eens. Ende den meesterssen het 
jaergetyde van Kathelynen Barthelmeus Janssn. ende Gielis Jan Godertsn., haers mans voirscreven, 
in de getide doende ende bewaeren elcken eenen stuver eens. Ge-loevende oeck dat wy de 16 R.g 
eens voirscreven aenleggen sullen ende dat tot behoeff van den jaergetide voergenoempt. 

Tekstnoot: . 121 Hier groote doorgestreept. 

[BEGJ019]Tweede blad: Jaergetyde Marie Anthoenisdoechter van der Stroempe, beghin, met twe 
missen: een voer haer ende eenvoer haer vader.012 Voer elcke mis twee st., metten offer. Die 
mesterssen t'samen eenen st. ende die costersse eenen ½ st. Ende dan sal men elcke begin een ½ st. 
witten broet geven ende dan sal men eenen seven salm lesen. Sy sterf up den ersten dach mert anno 
56. 

Tekstnoot: . 122 Strompe. 

Schrijfhand I 

F.7 
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02-26

[BEGJ020]Jaerghetyde Stonken Jan Paeymans, beghyn.013 Dan Csal men elck beghyn een half st. 
witten brootgheven ende men sal eenen seven salm leesen elck beghyn. Op haer jaerghetyde een 
misse,den priester twe st. Dies moet hy op huer graft lesen Miseere ende De Profundis. Met een 
colecte. Die mersterssen t'samen twe st. 

02-27

[BEGJ021]Meester Johans van der Avoert, anders van Etten jaergetyde in der Groter kercken014 /
cappellaen. Die mesterssen 3 ort elck. Begraven tussen Sinte Annen en Sinte Katelynenchoor. 

.Tekstnoot: 121 In de marge met potlood 1494. 

Schrijfhand A en K 

02-28

Den mersterssen dese voerseide maent 11 st. Witte brot (...) st. 

Tekstnoot: . dese ... st. doorgestreept. 

Schrijfhand L 

*KL*Martius heeft 31 dage

03-01

[BEGJ022]Jaerghetyden heer Jan Cruysken of Luysdonck onder die zielmis.015 Begraven voer Onser 
Vrouwen-koer. Elck meesters eenen st. Heer Jan Luisdonck, alias Cruysken (...) aff, cappelaen tot 
Breda, acht st. Mis synen ouders voer Onsen Lieven Vrouwe daer (...) misse (...)ende die mesterssen 
(...) st. t'samen. 

Tekstnoot: . 121 doorgestreept. 

Schrijfhand H en C 

03-02

03-03
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03-04

[BEGJ024]Peter Noeten, beghyn, jaergetyde en de den priester voer die misse twe st. ende die 
merssterssen t'samen 2 st. 

Schrijfhand F 

03-05

[BEGJ025]Dielis Aert Eeghels ende Magriet sin huisvrou t'samen met eender misse. Den priester 1½ 
st. een oert ende den 2 st. ende mersterssen t'samen 2 st. 

Tekstnoot: . 122 Gielis. 

Schrijfhand H 

03-06

03-07

03-08

[BEGJ026]Engel Betten jaerghetyde sal men doen in de beghynen kercke met eender missen. Den 
priester eenen braspenning. Ende die meesteressen t'samen eenen st. 

Schrijfhand J 

03-09

03-10

03-11

[BEGJ027]Op sinte Gregoryusavont ist jaergety Heinric van Broeghoven in de beghinenkerck met 
eendermissen.016 Ende den priester sal hebben 2 st.ende die mersstarssen t'samen 2 st. Ende Magriet 
sinder huysfru oec een mis, den prister 2 st. 't samen met eenen offer 

Tekstnoot: . 122 Broeckhoven. 

Schrijfhand H 
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F.8 

03-12

Gregorii pape

03-13

[BEGJ028]Sanderdaes na synte Gregoriusdach ist jaerghety Magriet van Broecoven in de 
beghinekerck meteender missen. Ende den priester sal hebben 2 st. ende die mersterssen t'samen 
eenen st. t'samen (....). 

Tekstnoot: . Moeilijk te lezen, want hele jaargetijde doorgestreept. 

Schrijfhand H 

03-14

03-15

03-16

Gregorii pape

Tekstnoot: . Ontbreekt in 122 bij deze dag. 

03-17

03-18

F.8v 

03-19

[BEGJ029]Her Anthonys Rybaerts, priester, jaergetyde in der kerken van Breda ende elker 
meesterssen 1 st.017 Ende is begraven by 't Cleyn Outaerken. 

Tekstnoot: . 122 In marge met potlood. 

Schrijfhand B 
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03-20

[BEGJ030]Heilken van Busen jaergetyde in die prochyaens mys ende elc mersters eene st. Begraven 
voer Sinte Michiel. 

Tekstnoot: . 122 Bu. 

Schrijfhand D 

03-21

Benedicti abbatis

[BEGJ031]Joffrou Katelyn van Beversluys, meester Jan van Hulten huysfrou, jaerghetyde onder die 
capittelmys.018 Begraven by Sinte Peeter. Elck meestersse eenen stuyver. 

Tekstnoot: . 121 Jaargetijde geschreven op opgeplakt velletje. 

Schrijfhand H 

03-22

03-23

[BEGJ032]Anthonys van Goywyck jaergetyde in de baghynenkercke met eender myssen.019 Die 
priester sal hebben eenen braspenninc ende elc mestersse 1 st. 

Schrijfhand C 

[BEGJ033]Mester Aeriaen Doerninck jaergetyde sal men doen in der beghinenkerke met 5 priesters. 
Elcken priester 1 st., elcker mesterssen 3 ort st. Anthonis van Goywyck jaerghetyde in der 
baghinenkerke met eender myssen. Die sal men gheven eenen braspenninc ende de mesterssen eenen 
½ st. 

Tekstnoot: . In 121 doorgestreept en niet opgenomen in 122. 

Schrijfhand H 

03-24

03-25
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*Annunciationis Marie*

F.9 

03-26

[BEGJ034]Juet van Loemen heeft beset drie R.g. tot broet te dellen den ghemenen beghinen, eens 
voer haer ende eens voer haer moeder. Alle jaer elc broet sal wesen van eenen ½ st. alle jaer(....). 
Daer sal men haer ende haerder moeder jaergetyde mede doen vrydaes (....). En is begraven in Sint 
Joryspant by den Heilige Geestoutaer 

Tekstnoot: . 121 daer ... vrydaes doorgestreept en dit deel niet opgenomen in 122. 

Schrijfhand H 

03-27

03-28

[BEGJ035]Joffrou Mergriet Vuchtsgoot jaergetyde in der beghinenkerke met drie zielmissen.020 
Voer elc misse enen ouden gr. ende den meesterssen ende custersse elken 1 st. 

Tekstnoot: . 121 In marge met potlood 1466. 

Schrijfhand A 

03-29

03-30

03-31

[BEGJ036]Meester Jan Anssem Mateus in die zielmisse ende een mise beneden.021 Den priester twe 
st., die meesterssen t'samen twe st. Schrijfhand H 

[BEGJ037]Lysbet Peter Wyten jaergetyde sal men doen in den beginnenkerke ontrent der octaven 
van Paesschen met enen priester ende elcken meesterssen 1 st. 

Schrijfhand A 
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De mersterssen dese maent 26½ st., noch 1½ st. De corstersse 1½ st. Wytte brot (...) 

Tekstnoot: . dese ... 1½ st. doorgetreept. 

Schrijfhand L 

F.9v 

*KL*Aprilis heeft 30 dage

04-01

[BEGJ038]Heer Jan Beys jaergetyde onder die zielmys ende die mersterssen t'samen twe st ende oec 
eenmys besyden.022 Begraven tegen den preeckstoel. 

Schrijfhand H en K 

04-02

Marie Egiptiace

04-03

[BEGJ039]Der Vouwen van Hoerne jaergetide sal men doen in der beghynenkerke.023 

Schrijfhand A 

04-04

Ambrosii episcopi et confessoris

[BEGJ040]Meester Symon die Cock ende Lysbeth synder huysvrouwen jaergetyde sal men doen in 
den hoghen choer onder die zielmisse.024 Ende oeck een zielmisse ende elcker meesterssen enen st. 
Ende sterf anno 1506 op Sinte Ambrosiusdach. /Men sal oerskens offeren aen die kersen. Begraven 
tegen Sinte Andries outaer. 

Schrijfhand C en H 

04-05
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04-06

[BEGJ041]Jaerghetyde Lysbet Thomaes van Bramen in de Groete kercke onder des prochyaens 
mysse. Elcke meestersse eenen st. Begraven by die Seven Weën. 

Tekstnoot: . 122 Breemen. 

Schrijfhand J 

04-07

04-08

[BEGJ042]Heer Jan Boerchman, canonick, jaergetyde onder die zielemisse in den chore tot Breda in 
der kercke.025 Ende aen elck kersse enen st. ende den meisterssen elck enen st. 

Tekstnoot: . 122 Borchman. 

Schrijfhand G 

F.10 

04-09

[BEGJ043]Jaerghetyt Janneken van Ipelaer opten hooghen coor onder die cappittels sielmis. Een mis 
besyden.026 Ende men sal't opten stoel doen vercondighen. Ende die meesterssen t'samen 2 st. 

Tekstnoot: . 122 Rielaer. 

Schrijfhand K 

04-10

[BEGJ044]Aleet Wijtman van Meer huysvrou jaergetyde in de Groet kercke onder des prochyaens 
mysse ende ock een myse besyden.027 Ende elck merstersse sal dan hebben eenen st. Begraven by die 
Wapen Ons Heeren. 

Tekstnoot: . 122 In de marge passtoer. 

Schrijfhand C 
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04-11

[BEGJ045]Mergriet Sceynen jaergetide in des prochiaens choer in der Groter kerken met twe wassen 
kerssen op 't graft ende aldaer oic een zielmisse.028 Ende dit wort gedaen onder des Capittel 
zielmisse. Begraven in des pastoers choor. 

Schrijfhand A 

04-12

[BEGJ046]Ende dan meester Hughe Cloet, die begraven is voerden Hogen Outaer, sal men dies gelyc 
doen.029Ende elck meestersse sal hebben 3 ort st. 

Schrijfhand A 

[BEGJ047]Thomas van Bremmen jaerghethyde in die Groete kercke onder des prochyaens mysse. 
Elcke meestersse eenen st. 

Tekstnoot: . 122 Bremen 

Schrijfhand J 

04-13

04-14

[BEGJ048]Anthonia Jan Mercelis van Mer huysfrouwe anno 22 jaergetyt in der kercken tot Breda 
onder der prochiaen misse. Die mestersse t'samen 1½ st.Begraven by het wywatervat. 

Tekstnoot: . 122 In de marge passtoer. 

Schrijfhand G 

04-15

F.10v 

04-16

04-17
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[BEGJ049]Jaerghetide Margriet Ansem Goerys onder die prochiaens misse. Een mis besiden. Elck 
meesters een st. Begraven by Sint Jacops outaer. 

Tekstnoot: . 122 In de marge passtoer. 

Schrijfhand C 

04-18

04-19

04-20

04-21

[BEGJ050]Op desen dach sal men doen heer Dierck jaergety van Meer in die zelmis.030 Ende elc 
mersters eenen st. Begraven by die Wapen Ons Heeren. 

Schrijfhand H 

04-22

F.11 

04-23

Georgii martiris

04-24

04-25

Marci evangeliste

[BEGJ051]Beiatruis Jans dochter, baghin, jaerghetyde ende haer vader ende moeder met 2 missen 
ende een ieghelic priester twe st. ende den mesterssen t'samen 2 st. 

Tekstnoot: . In 122 ontbreekt ende haer ... moeder. 

Schrijfhand H 
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04-26

04-27

04-28

[BEGJ052]Opten Pinxterenavont sal men houden dat jaergetyt t'samen van Lysbeth Pauwels van der 
Moelendochter ende Adriaen Willemssn. van Rysbergen met enen offer onder die prochiaensmisse. 
Daer toe gelaten 5 st. Dat instrument is onder die capellanen van Breda. // Elck mestersse enen ½st. 

Tekstnoot: . 122 In de marge passtoer. 

Schrijfhand G 

04-30

De mersterssen dese maent 25½ st. 

Tekstnoot: . dese ... st. doorgestreept. 

F.11 

*KL*Maius heeft 31 daghe

05-01

*Philippi et Jacobi apostolorum*

05-02

05-03

*Inventionis sancte crucis*

[BEGJ053]Cornelys Lomans ende Adriaen syn huysvrou jaergetyde onder des prochyaensmys. Ende 
men salt op den stoel doen konden ende elck merstersse sal dan hebben 1 st. 

Tekstnoot: . 122 Lemans. 
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Schrijfhand H 

05-04

05-05

05-06

[BEGJ054]Jaergetyde Aechtken Clauysdochter, beghyn. Dan sal men elcke beghyn een half st. witten 
broot gheven ende men sal dan eenen seeven salm leesen. 031 

Tekstnoot: . 122 In de marge dese heeft gegeven 5 R.g. om alle vrydage een misse te leesen; te negen 
uren opt graft te gaen (Hand L). Ook in de marge brot. 

Schrijfhand H 

F.12 

05-07

[BEGJ055]Antonya Jans van Lierdochter, baghyn, jaerghetyde in de baghynekercke met haer vader 
ende moeder met drie syelmyssen ende tot elcker myssen 1½ st.032 Ende elcker merstersse ende 
korstersse½ st. 

Schrijfhand C 

05-08

05-09

[BEGJ056]Her Jan Rybaerts ende her Cornelys Rybaerts jaergetyden in der Groter kerken.033 // Ende 
elker meesterssen 1 st. Begraven by 't Cleyn Outaerken. 

Schrijfhand A en B 

05-10

[BEGJ057]Lysbeth Peter Heys huysfrouw jaergetide. 

Schrijfhand A 
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05-11

[BEGJ058]Jaergety den 10 mey van Anna Peeters van den Kieboom.034 Sy merstersse. Heeft er toe 
gelaten16 R.g. Heeft begeert dat van eelcke baghyne sal hebben een ½ st. wytte brot om een zeven 
sallam te lesen. 

Tekstnoot: . 122 In de marge brot. 

Schrijfhand L 

05-12

[BEGJ059]Coernelis van Blaeyen jaerghety sal men doen in die baghinenkeerck met drie priesters 
ende elcken meestersse ende costersen 1 st. ende elck prister twe st. Den pryesteren sullen virgilie 
lesen opten selve avont. Desen voerseiden Coerneles van Blaeyen heeft gelaten tot een 
donderdaechse misse 7 guldens van 10 st. 

Schrijfhand H en L 

05-13

*Servatii episcopi et confessoris*

F.12v 

05-14

05-15

05-16

[BEGJ060]Jaerghetyt meester Heynrick Loeyen, canunck, in die capittels misse ende een misse 
besyden op't Prochiaens Outaer.035 Den prister twe st., die meesterssen elck 1 st. Begraven by den 
pastoers bichtstoel. 

Tekstnoot: . 122 Looi. 

Schrijfhand K 

05-18
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[BEGJ061]Aeriaen Jorys Kleynaerts huysvrou jaergetyde in de Groet kerck op den beloken 
sincsavont036 ende elck mestersse sal hebben 1 st. Men sal 't doen in des prochiaens mys. 

Schrijfhand H 

05-19

05-20

[BEGJ062]Jaergety voer Anneken Nobels, de huysvrou van Coernelis Hulshouts. Dan sal men zeven 
psalmen leesen ende half stuyvers witte broot deelen.Ende de mersterssen t'samen 2 st. ende den 
prister 2 st. Hier voer heeft sy gelaten 16 R.g. eens in het jaer 1612. 

Tekstnoot: . 122 In de marge broot. 

Schrijfhand L 

F.13 

05-21

05-22

05-23

[BEGJ063]Jaergety voer Lysken Symens. Dan sal men ooc broot deylen ende zeven salm lesen en al 
gelyc voerseid is van Anneken Nobels na ouder gewoenten. Sy heeft hier toe gelaten 16 R.g. eens. Sy 
is in den Heere gerust in het jaer anno 1609 den 21den deser maent. 

Tekstnoot: . 122 In de marge brot. 

Schrijfhand L 

05-24

05-25

05-26

[BEGJ064]Jacop Lambracht Peter Grielen huysvrou jaergetyde sal men doen in der Groeter kerken 
onder des progyaens mysse ende men sal't op den stoel doen konden. Ende den meestersse 1 st.elc. 
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Schrijfhand H 

05-27

[BEGJ065]Lysbeth van den Zande jaergetyde in der beghinenkerke met eenre zielmissen.037 

Schrijfhand A 

05-28

[BEGJ066]Item jaerghetyde Ariaen Roelof huisfru in die prochyaens mis ende oec een mis besyden, 
die sal hebben eenen st. ende die mersterssen t'samen twe st. Sy leet begraven voer 't Heilige 
Sacrament. Ende men sal elc beghin dan gheven een ½ st. wytten broet ende elc baghin moet dan 
lesen eenen seve salm. 

Schrijfhand D 

F.13v 

05-29

05-30

[BEGJ067]Heilken van der Daesdonck jaergetyde ende haerder moeder sal men doen in de 
baghynenkerke met twee sielmissen.038 Ende elke meesterssen 3 ort st. ende corsterssen ½ st. 

Schrijfhand C 

De mesterssen dese maent 28½ st., noch 3 st., noch 2 st. De corstersse 2 st. Wytte brot drie, noch 
eens ½ st. brot (...) ½ st. 

Tekstnoot: . 122 dese ... 2 st. doorgestreept. 

Schrijfhand L 

*KL*Junius heeft 30 daghe

06-01

[BEGJ068]Opten Heilighen Sacramentsavont sal men Heynrick de Bye jaerghetyde doen ende 
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Katelin syn huysfrouwe te samen. Dan sal men gheven elcke beghyn een ½ st. witt en broot ende elck 
sal eenen seeven salm leesen. Ende men sal een misse laten leesen. Den priester 2 st. ende elck 
meestersse een st. Hier heeft hy voer ghelaten een viertel rogs die men te Galder heft ende een Keyser 
gulden opten Haechdick. Hy leet begraven by Sint Jacobs Outaer over teghen den preekstoel. 

Tekstnoot: . 121 Twee maal sal men. 

Schrijfhand C 

06-02

06-03

[BEGJ069]Alyt Gheryts van Mal huysfrou jaergetyde in der beghinenkerke op 't Heylich Sacraments-
dach / met 2 priesters, elcken 1 st. ende den mesterssen t'samen 2 st.039 Alst Alets jaerghetyde es sal 
men den proghyaen eenen st. geven. Dat sy in den jaersanc stae alle jaer. 

Tekstnoot: . 121 op't ... dach met rode inkt onderstreept. 

Schrijfhand A en H 

F.14 

06-04

[BEGJ070]Joffrouw Katryna, Pauweels van Nassouen huysvrou was, jaergetyde in de Groet kercke 
onder des cappytels syelmisse.040 Ende die mersterssen sullen heben t'samen 4 st. ende offeren 4 half 
st. den hogen choor. Ende ook 4 mysse 't voer Sinte Hubracht. Ende dat hof sal hebben 6 st., want die 
meesterssen sullen hebben 2 st.Begraven voer Sinte Hubrecht. 

Tekstnoot: . 121 ende ook ... 2 st. doorgestreept. 

Schrijfhand C 

06-05

06-06

06-07

06-08
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06-09

[BEGJ071]Lysbeth Rybaerts ende Mechtelt haer dochter jaergetyden // ende elker meesterssen 1 st./ 
in die Grote kerck in die sylmis.041 Be-graven by 't Cleyn Outaerken. 

Schrijfhand A en B en H 

06-10

[BEGJ072]Jaerghetyt Maergriet Jansen van den Put in die Grote kercke onder pastoers misse. Een 
misse besyden. Die meesterssen elck 1 st. Begraven in den pat aen die ghestoelte aen't ocksael by Ons 
Lief Vrouwencoer. Hier voer heeft sy ghelaten 20 st. op haer huys in die Kerstraet. Daer is eenen 
brief af. Oeck haer mans jaerghetyt. 

Tekstnoot: . In de marge passtoer. 

Schrijfhand K 

F.14v 

06-11

06-12

[BEGJ073]Jaerghetyden Katelyn, Coernelis in 't Waghenrat huysfrou, onder des prochiaens mis. 
Begraven tegen Sinte Franciscuscoer over by die pylerine. Elck meesters 1 st. 

Tekstnoot: . 122 In de marge passtoer. 

Schrijfhand H 

06-14

[BEGJ074]Jaerghetyde juffrouwe Elisabeth van Buyten onder des prochyaens misse.042 Een misse 
besyden. Den priester een st., den meesterssen twe st. Begraven achter 't Cleyn Outaerken onder den 
serck. 

Tekstnoot: . 122 In de marge passtoer. 

Schrijfhand J 
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06-15

[BEGJ075]Jaerghetyt Kathelyn Roelof Pigghen huysvrou met haer suster onder des pastoers 
misse.043 Den mesterssen t'samen twe st. Hier voer heeft sy ghelaten 8 R.g. ens. 

Tekstnoot: . In 121 jaargetijde doorgestreept en in 122 niet opgenomen. 

Schrijfhand K 

06-17

[BEGJ076]Cornelys van den Water jaergetyde in der Groter kerken onder die hoochmisse / anders 
ghenaemt Cornelys Willems Roevers.044 Begraven tegen Sinte Bastiaens Outaer. 

Schrijfhand A en H 

F.15 

06-18

[BEGJ077]Jaerghetyde meester Otto van Gaelen opten hooghen coere onder die sielmysse. Men sal 
half stuyvers aen die kerssen steken 4 st. ende die meestersen t'samen twee st.045 // Een misse 
besyden. Den pryester een st. 

Tekstnoot: . 121 4 doorgestreept. 

Schrijfhand J 

06-20

[BEGJ078]Jaerghetyde heer Jan Daemsen opten hoghen onder die sielmis ende een misse voer Sinte 
Pieter.046 Hier voer heeft hy ghelaten 16 R.g. eens. Die meesterssen elck 1 st. Dit is den 19 julius 
1579. 

Tekstnoot: . Jaargetijde doorgestreept en in 122 niet opgenomen. 

Schrijfhand K 

06-21

[BEGJ079]Jaerghetyden Matys Ansems onder prochyaens mis.047 // Een mis besiden. Den priester 
twe st. Elck meesters 1 st. 
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Schrijfhand H 

06-22

[BEGJ080]Op desen dach sal men doen Alit van den Zout jaergheti in die beghinekerck. 

Tekstnoot: . 122 Alydt van den Put. 

Schrijfhand H 

06-23

06-24

*Nativitas Johannis baptiste*

[BEGJ081]Jacob Brouwers ende synre huysfrou jaergetyde in der beghinenkerke 't saterdaech voer 
Sint Jansmisse met twe priesteren t'samen elcken twe st. Ende den meesterssen ende der costersse van 
yegeliken enen st. 

Schrijfhand B 

F.15v 

06-25

[BEGJ082]Her Jan Daniels jaergetyde in de Groet kerck met eender missen op Sinte Barbera 
outaer.048Enen priester die dan niet belast en is ende geven hem twe st. Ende elc meestersse 1 st. 
Begraven in Sinte Anna pant by Sinte Barbara. 

Schrijfhand B 

06-26

[BEGJ083]Jaerghetyde van Hillegont Peter Nuten huisvrou.049 Was in den hoghen coer onder die 
sielmis. Die mersterssen elc eenen st. Daer voer heet sy gelaten een vertel roex tot Oosterhout. Die 
mesterssen elck 1 st. Begraven by't Cleyn Outaerken. 

Tekstnoot: . 122 Nouten. 
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Schrijfhand D 

06-27

[BEGJ084]Jaerghetyt Lysbet Heynricks van Alfen, beghyn, in die beghynenkerck met eender missen. 
Den prister 2 st. ende die meesterssen ende costersse ½ st. 

Schrijfhand K 

06-28

06-29

*Petri et Pauli apostolorum*

06-30

[BEGJ085]Item opten 25 dach van junius is jaerghetyt van heer Claeus van Pellen opten hoghen 
cor.050 Die mesterssen elck 1 st. 

.Tekstnoot: In 122 dit jaargetijde niet opgenomen. 

Schrijfhand K 

De merstersse dese maent 30 st. De corstersse 1 st.Wytte brot eene twee mael, 3 st. ende van Hendrik 
de Bie. 

Tekstnoot: . dese ... 30 st. doorgestreept. 

Schrijfhand L 

F.16 

*KL* Julius heeft 31 daghe

07-01

07-02

*Visitationis Marie*
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07-03

07-04

[BEGJ086]Jaerghetyt heer Frans Alickxanders, prister, in de capittelsmis.051 Hier voer heeft hy 
ghelaten 10 R.g. ens. Elcke meestersse 1 st. Begraven voer Sint Joris anno 71. 

Schrijfhand K 

07-05

07-06

07-07

[BEGJ087]Heer Aryaen Heys jaergetyde in de Grote kercke met eender missen.052 Den pryster eenen 
st. ende den meesterssen t'samen 2 st. Men sal 't doen opten hoogen coer onder des capyttels misse. 
Men sal half st. offeren. Begraven by het wywatervat tegen Sinte Looy. 

Schrijfhand J 

07-08

[BEGJ088]Jaergetyt van Lysbeth Jan van Peterhem in den hooge chore tot Breda.053 In den kercken 
vyerhalff st. den offer. Sonder misse beneden. Ende den meisterssen elck drie ort st. De erve brieff 
leet onder dat capittell. Den brief luyt twe vertelen: den twe lopen dan beghynen, twe lopen den 
capitell ende den capellanen een vertell. Begraven tegen Sinte Katerynen outaer. 

Schrijfhand G 

F.16v 

07-09

07-10

[BEGJ089]Jaerghetyt Kathelyn Bartelmeus in die capittels misse.054 Een mis beneden. Elcke 
meestersse eenen st. Voer Sint Andries Outaer. Hier voer heft Kathelyn ghelaten 16 R.g. ens. 

Tekstnoot: . 122 In de marge brot. 
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Schrijfhand K 

07-11

[BEGJ090]Jaerghetyde Heylken Augustyn Ketelaers met drie sielmissen 1 st.055 Elc meestersse ende 
corsters ½ st. 

Schrijfhand J 

07-12

07-13

Margarete virginis et martiris

07-14

[BEGJ091]Marcelis Koeck opten Molengraft jaergetyde onder die zielmisse in de Groot kerke.056 /
Ende die mersterssen t'samen 2 st. Begraven by die vonte. 

Schrijfhand E en H 

07-15

Divisionis apostolorum

[BEGJ092]Jenneken Rutten jaergetyt onder die zielemisse in den choere, voer Sinte Joris, met ene 
misse beneden.057 Den priester enen st. Den Mersterssen twe st. Begraven tegen Sinte Pieter. 

Schrijfhand G 

F.17 

07-16

[BEGJ093]Jaergetyden Ansem Gorissen ende Margriet zyn huysvrouw. Erstweerff bestaen ende 
gedaen anno 1541 onder des parochiaens misse voer Sint Jacop, met een bymisse.058 / Die 
mesterssen 2 st. Daer is voer ghelaten 20 R.g. eens. Begraven tegen Sinte Jacops Outaer. 

Tekstnoot: . 122 In de marge passtoer en broot. 
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Schrijfhand I en H 

07-17

[BEGJ094]Jaerghetyde Huibrecht Montens in die pastoersmysse ende den twe mersterssen twe st.059 
Begraven voer den Noot Gods. 

Tekstnoot: . 122 In de marge passtoer. 

Schrijfhand D 

07-18

[BEGJ095]Libbeken van Alffen jaerghetide in der kercke van beghynhof ende voer haer vader ende 
moeder t'samen twe missen.060 Den priester elck misse twe st. Den meisterssen twe blancken t'samen. 
Als dat beghynhof heeft enen eygen pastoer, aldan sall hy hebben dat half rogs na 't uutwysen des 
testament. 

Schrijfhand H 

07-19

[BEGJ096]Dierick Rybaerts in den zielemisse ende elc merstersse eenen st.061 Begraven benevens 
'tCleyn Outaerken. 

Tekstnoot: . 121 Hierin dezelfde mis er boven geplaatst, maar dan doorgestreept en met de 
toevoeging in de Groot kerke. 

Schrijfhand H 

[BEGJ097]Jaerghetyt Kathelyn Vincken onder pastors mis.062 Een mis besiden. Die meesterssen 
t'samen 2 st. Begraven tegen Sinte Mertens Outaer. 

Tekstnoot: . 122 In de marge passtoer. 

Schrijfhand K 

07-20

[BEGJ098]Lauwereis Koeck jaerghetyde in der Groter kercken onder des capyttels sielmys ende men 
sal ½ st. offeren.063 Ende elck meestersse drie ort st. Begraven by die vonte. 
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Tekstnoot: . 122 Koecx. 

Schrijfhand C 

07-21

[BEGJ099]Mariken Heynrick Doernix jaerghetyde. Sonder offer. Een misse, den priester enen 
braspenninc. Den meesterssen t'samen drie oert. In die beghyenkerck. 

Schrijfhand H 

07-22

*Marie Magdalene*

[BEGJ100]Heer Jan Daems jaerghetyt moet men doen opten 19 in julius opten coer.064 Een mis 
besyden, den priester 2 st. Die meesterssen elk 1 st. 1579.Hier voer heeft hy gelaten 16 R.g ens. 
Begraven teghens Jacop Outaer. Ende ock her Pieter Daems, syn broeder. Oock 16 R.g. 

Schrijfhand K 

F.17v 

07-23

07-24

[BEGJ101]Adriaen Meelis ende Margriet synder huysvrouwen jaerghetyde in der baghynenkercke 
met twe syelmyssen ende voer elcke mysse eenen braspennynck ende elcke merstersse ende 
korstersse ½ st. 

Schrijfhand H 

07-25

*Jacobi apostoli*

[BEGJ102]Her Laureys Buer, priester, jaergetyde in der Groter kerken.065 Ende elker meesterssen 1 
st. Begraven tegen Pastoers Outaer in den Pant. 

Schrijfhand A 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/BEGJ.HTM (31 of 64) [16/11/2008 13:09:37]



Begijnhof jaargetijdenregister

07-26

[BEGJ103]Jaergetyt van heer Pieter Daemsen opten hoghen coer.066 Hier voer hebben wy 
ontfanghen 16 R.g.Elck messtersse eenen st. 

Tekstnoot: . In 121 16 R.g. doorgestreept. 

Schrijfhand K 

07-27

[BEGJ104]Jaergetyt voer joffrou Adriana van Lier.067 Dan sal men elck beghyn gheven ½ st. broot. 
Hier voer ontfangen 24 R.g. Jaergety van joffrouw Adereaen van Lier, beghyne en merstersse, gevest 
van desen hove. En heeft begert ooc elcke baghyne een ½ st. wytten broot dan te deylen 't sjaers op 
Synt Jacopsdach, waer toe sy heeft geten 16 R.g. eens. Een mis in de baghynekerck en de baghyne 
eenen zeven psalm. Daer voer 't sairs. 

Tekstnoot: . 122 In de marge broot. 

Schrijfhand K en L 

07-28

[BEGJ105]Jaerghetyde Magdalena Haermans in der baghynenkercke met eender missen.068 Den 
priester 2 st., den meesterssen een ½ st. elc ende corsterssen½ st. 

Tekstnoot: . 122 Hermans. 

Schrijfhand J 

07-29

[BEGJ106]Dierik Rybaerts jaergetyde in der Groter kercken // ende elker meesterssen 1 st. 

Tekstnoot: . Jaargetijde doorgestreept. Zie 19 juli. 

Schrijfhand A en B 

F.18 

07-30
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[BEGJ107]Lisbet Heinricx mester Aersdochter, beghin, jaerghetide met eender myssen.069 Den 
priester2 st. ende den mersterssen t'samen 2 st. 

Schrijfhand H 

07-31

De mersterssen dese maent 36 st. 1 oert. De corstersse 1 st. Wytte brot twee, drie mael ½ st., noch 
eens ½st. Noch eens ½ st. van het halster rog dat den pater sou hebben. 

Tekstnoot: . 122 dese ... oert is door gestreept. 

Schrijfhand L 

*KL* Augustus heeft 31 dage

08-01

*Petri ad vincula*

[BEGJ108]Coernelie Peter Wygans wedue was jaerghetide in de prochiaens mys ende oec een mis 
besyden.069Ende die messterssen t'samen 2 st. Sy sterf op Synte Peters avont. Begraven aen die 
pylaer van Sinte Jorys Outaer. 

Schrijfhand D 

08-02

08-03

08-04

08-05

[BEGJ109]Op desen dach sal men doen Anthonia Bloemaerts jaergetyde in der Beghynenkerken.071 
Hiermoet men een vrydaechsche mis doen. Hiervoer gelaten 7 guldens van 10 st. 

Tekstnoot: . 122 Aantekening door hand L in rechtermarge. 

Schrijfhand B en L 
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F.18v 

08-06

08-07

08-08

08-09

[BEGJ110]Adriaen Peters jaerghetide ende haer vader ende moeder, met ender missen.072 Den 
priester 2 st. ende den mersterssen t'samen 1½ st. Begraven op 't kerkhof achter Emaus. 

Schrijfhand H 

08-10

*Laurentii martiris*

[BEGJ111]Aert Thomaes Cloetssoen jaergetyde in der beghinenkerke met eenre zielmisse. Ende 
elker meesterssen 3 ort st. 

Schrijfhand A 

08-11

08-12

[BEGJ112]Anneken Jaecops jaergetydt.073 Ende is gestorven in 't. 

Schrijfhand N 

F.19 

08-13

08-14
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08-15

*Assumptionis Marie*

08-16

[BEGJ113]Jaerghetyt heer Jan van der Hulst, prister, opten hogen coer.074 Die meesterssen t'samen 
2st. Hier voer heft men 10 st. des jaers tot Etten ende is ons ierst aenghecomen in augustus anno 75. // 
Hier af heft men 2½ ontfangen. 

Tekstnoot: . doorgehaald in 121 en niet opgenomen in 122. 

Schrijfhand K 

08-17

08-18

[BEGJ114]Willemken van Gelcom Jansdochter van Gelcom in pastorsmisse tot Breda. / Ende den 
mersterssen t'samen 2 st. Begraven midden in de kercke tegen Sinte Bertelmeus. 

Tekstnoot: . 122 In de marge passtoer. 

Schrijfhand F en H 

08-19

[BEGJ115]Marie Jacobs Brouwerdochter, beghine, jaergetyde in der beghinenkerke met enen 
priester. Die sal hebben twe stuvers. Ende die meesterssen ende costerssen elk enen stuver. Hier toe 
heeft sy beset drie gulden erfchyns voer heur endehaer vader ende moeder jaergetyden 't saterdachs 
voer Sint Jansmisse te doen. Ende datter overschieten sal, dan sal men rueten kerssen om coepen 
ende den beghynen deylen. 

Schrijfhand B 

F.19v 

08-20

Bernardi abbatis
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08-21

[BEGJ116]Ansken Lomans jaerghetyden ende van haer vader ende moeder in die beghinenkerke met 
ender missen. Den prister 2 st. ende den mersterssen t'samen twe st. 

Tekstnoot: . 122 Loemel. 

Schrijfhand H 

08-22

[BEGJ117]Jaergety van Heylken Herman Hagerts en dan sal men vor de gemeyn baghynkens deelen 
een ½ st. broot en een zeven salm lesen.075 Hier toe heeft sy gegeven in haer leeven 16 R.g. Den 
lesten augustus salt men 't doen. 

Tekstnoot: . In 122 bij 31 augustus. 

Schrijfhand L 

08-24

*Bartholomei apostoli*

[BEGJ118]Mergriet Claesdochter van den Kyeboem jaergetyde in der beghinenkerke ende elke 
meesterssen ende custersse enen st. 

Tekstnoot: . In 121 doorgehaald en niet opgenomen in 122. 

Schrijfhand A 

08-25

[BEGJ119]Jaergety van myn eedel vrou van Eeldoren.076 Ende dan sal men ½ st. broot deelen en de 
zeven salm leesen. Hier toe heeft sy gegeven in haer leeven tot den regeback mede te betalen 16 R.
g.077 

Tekstnoot: . 122 In de marge brot. 

Schrijfhand L 

08-26
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F.20 

08-27

[BEGJ120]Jaerghetyde meester Willem van Gaelen, deeken van der kaercken tot Breda, opten 
hoeghe coer onder die sielmysse.078 4 st. den offer. Den meesterssen 2 st. 

Schrijfhand L 

08-28

Augustini episcopi

08-29

Decollationis Johannis Baptiste

08-30

[BEGJ121]Nelken Melis, beghin, jaergetyde.079 Ende den priester voer die misse eenen brasken. 
Ende mestersse ende coerstesse enen ½ st. t'samen. 

Tekstnoot: . 121 t'samen doorgehaald. 

Schrijfhand F 

08-31

[BEGJ122]Jaergety van Heylken Herman Hagerts, een oude dochter noch wonende op het baghynhof 
en begeert dat de gemeyne baghynen jaerlicx ooc sallen hebben een half st. brot. Daer toe heeft sy 
gegeven een rosen nobel van 8½ R.g. en een decaet van 7 R.g 13 st. in 't jaer 1603 /Heylken Hermans 
is nu doot. 

Schrijfhand L 

De mesterssen in dese maent voer haer arbeyt van de jaergety de t'samen tot 20 st. Witte brot drie 
mael ½ st. 

Schrijfhand L 

*KL*September heeft 30 dage
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09-01

Egidii abbatis

[BEGJ123]Jaerghetide Neelken Jan Doernix, beghyn, met twe missen.080 Elck priester twe st. ende 
elck meestersse drie oert. 

Schrijfhand H 

09-02

[BEGJ124]Jaergetyde van Adriana Tyels in der kercke van Breda.081 Die meistersse sullen hebben 
t'samen twe stuver voer erbeyt. Begraven midden in de kercke voer by den preeckstoel. 

Schrijfhand H 

[BEGJ125]Jaerghetyde Lisbet Matys Obrachdochter in die baghynekercke met twe misse. Elcke 
misse twe st. ende die mersterssen t'samen twe st. 

Tekstnoot: . 122 Obrechsdochter. 

Schrijfhand H 

F.20v 

09-03

[BEGJ126]Myn edel vrou van Elderens jaergety in den 8 september op Ons Lieve Vrouwen 
gebortendach, begost anno 1602. 

Tekstnoot: . 121 Jaargetijde op ingeplakt paiertje. 

Schrijfhand L 

09-04

09-05

[BEGJ127]Lysbeth Vuchtsgoots jaergetide in der beghinenkerke // met drie priesteren.082Ende die 
custersse ende den twe meesterssen elken 1 oude groot // Ende die meistersse sullen doen eenen 
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vigilie lesen van eenen yegeliken priesters voerseid. 1 mis des vrydaechs heeft Lysbet Vuchtsgot 
begert dat men doen sal in de bagynekerck. Daer toe heeft sy gelaten 5 vertelen rog, 7gulden van 10 
st. De voerseide heeft nochgelaten 23 st. voer een derticste alle jaersoo hier achter te sien is. 

Tekstnoot: . 121 ende die meistersse ... voerseid is doorgehaald. 

Schrijfhand A en B en L 

09-06

[BEGJ128]Pauwels van Nassouen jaerghetyde in de Groet kercke onder des cappyttels mysse.083 Sal 
men offeren 2 half st. voer ende 2 nae dat evangelie. Ende die meesterssen sullen hebben t'samen vier 
st. Ende een mysse voer Synte Huybraecht. Ende elcke reyse eenen st. aen die kerse. Ende elcke 
merstersse eenen st., te weten 2 st. t'samen. 

Ende den hove 7 st., want hy ende syn huysvrouwe hebben gelaten yegelyc 10 st. Dus gaen der af van 
den offer ende 2 st. den meesterssen; dan rest dan 6 st. Begraven voerSinte Hubrecht. 

Tekstnoot: . ende een mysse ... 6 st. is doorgehaald. 

Schrijfhand C 

09-07

09-08

*Nativitas Marie*

[BEGJ129]Jan Ghysbrecht jaergetyt onder die prochians misse. Den priester enen st. ende den 
meisterssen t'samen twe st. / Ende een mis besyden. Begraven tegen Sinte Mertens Outaer. 

Tekstnoot: . 122 In de marge passtoer. 

Schrijfhand G en H 

09-09

[BEGJ130]Jaerghetyde Joes Vlemminc ende joeffrou Jan, syn huisfrou, in die Grote kerck onder die 
prochyaens mys.084 Elc merstersse sal hebben 1st. / Elc ene kersen offeren, lop samen twe st. 
Begraven in Heylige Cruyschoor. 

Tekstnoot: . 122 In de marge passtoer. 
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Schrijfhand D en H 

F.21 

09-10

09-11

[BEGJ131]Jaerghetyde Heynricken van Apsel onder die prochiaens mis. Den offer een st. ende een 
mis besyden. Den priester twe st. ende den prochiaen alle jaer twe st. voer dat hi se in't jaersielboeck 
leest. Elck meesters een st. 

Tekstnoot: . 122 In de marge passtoer. 

09-12

[BEGJ132]Heer Dierick Janssen jaergetyt, capellaen in der kercke tot Breda, in die chore onder die 
zielemisse.085 Ende ene misse opt Heylige Geest Outaer, 1 st. Die mesterssen t'samen 2 st. Begraven 
beneven den Heilige Geest aen geenzyde. 

Schrijfhand G 

09-13

[BEGJ133]Anzoem Matheus jaergetiden ende den meisterssen t'samen twe stuvers. In die kercke van 
Breda. Begraven midden in de kercke op geen zyde den preeckstoel. 

Tekstnoot: . 122 Anxem Mateussen. 

Schrijfhand F 

09-14

*Exaltationis sancte crucis. Cornelii et Cypriani*

[BEGJ134]Op desen dach sal men opt beghynhoff een misse laten lesen voer Cornelien Barbiers ziel. 
Ende die meesterssen sullen t'samen hebben 3 ort st. 

Schrijfhand B 

09-15
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09-16

[BEGJ135]Lambracht Peter Gryelensoon jaerghetyde sal men doen in der Groter kerken in des 
progyaens mysse ende men salt op den stoel doen konden. Ende den mesterssen elcken 1 st. 

Tekstnoot: . 122 In de marge passtoer. 

Schrijfhand H 

F.21v 

09-17

*Lamberti episcopi et martyris*

[BEGJ136]Jaergetyde Lambrecht Ruysners ende Hylleken synder huysfruwen samen onder des 
pastoers misse in de Groete kercke. Die meesterssen samen twee st. Begraven onder die clocken. 

Tekstnoot: . 122 Ruyssenaers. 

Schrijfhand L 

09-18

09-19

[BEGJ137]Peter van Buyten ende Gertruydt syn huysfrouwe in die pastoers misse t'samen met vyer 
kerssen.086Anno 1523. Ende die meysterssen t'samen twe st.Begraven achter 't Cleyn Outaerken. 

Tekstnoot: . 122 In de marge passtoer. 

Schrijfhand G 

09-20

[BEGJ138]Heer Jan Cruyskens jaerghetyden in die zielmis. Elck meesters 1 st. Hier toe ghelaten acht 
st. Voer Ons Vrouwe doere begraven. 

Tekstnoot: . Jaargetijde doorgehaald. Zie 1 maart. 
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Schrijfhand H 

09-21

*Mathei apostoli et evangeliste*

[BEGJ139]Cornely Machghiel Daemsdochter, begin, jaerghetyde in die beghinekercke met eender 
missen.087 Den priester eenen braspenninc ende elc mesters ½ st. 

Schrijfhand H 

[BEGJ140]Joffrou Lucia van Lier, mestersse, jaergetyde.088 Elcke beghynken half st. witte broot. 
1625. Heeft gelaten 16 R.g. 

Tekstnoot: . 122 In de marge broot. 

Schrijfhand L 

09-22

09-23

[BEGJ141]Jaerghetyt Coernelis Clauys Ghysbrechts in 't Waghenrat.089 Begraven by Sinte 
Francyscuspyleren over. Ende elck meestersse een stuyver onder die pastoersmisse. 

Tekstnoot: . In 122 bij 27 sept. en in marge passtoer. 

Schrijfhand H 

[BEGJ142]Jaerghetyt Symken Lamberts van den Corput in de pastors misse.090 Dan sal men elck 
beghyn een half stuyvers witten broet gheven. Elck mesters 1 st. Hier voer heft men 2 R.g. ins jaers. 
Sy sterf in september den 22 anno 1572. 

Tekstnoot: . 121 Sy ... 1572 in de marge. 

Schrijfhand K 

F.22 

09-24

[BEGJ143]Stynken Heynrick dochter, beghyn, ende haer vader ende moeder met twe missen.091 Elc 
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priester twe st., elc meestersse ½ st., die costersse½ st. Daer voer ghelaten 10 R.g. eens. 

Schrijfhand H 

09-25

[BEGJ144]Lisbet van Lammenen jarghetide in de beghinenkerck. Dan sal men elck beghyn een half 
st.witten broot gheven. / Den priester 2 st., die mesterssen elck ½ st. 

Tekstnoot: . 122 Loemel. 

Schrijfhand H en L 

09-26

[BEGJ145]Lisbet Eeghels en Coernelie haer suster met eender missen. Den priester 2 st. ende den 
mersterssen t'samen 2 st. 

Schrijfhand H 

09-27

09-28

[BEGJ146]Cecilia Gerit Notens huysvroue ende den priester voer die misse te lesen twe stuvers op 
beghinhoff tot Breda jaergetyde. Ende die mersterssen t'samen 2 st. 

Schrijfhand F 

09-29

*Michaelis archangeli*

[BEGJ147]Jaerghetyt Anthoni Eerenbouts, beghyn, met twe misse.092 Elck priester twe st. ende elck 
meestersse drie oert. 

Schrijfhand H 

09-30

Jheronimi presbiteri
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[BEGJ148]Jaerghetyde Coernelis die Ghelder in die prochyaens mys ende een mis besyden. Die 
prister sal hebben eenen st. ende die mersterssen t'samen twe st. Begraven achter 't Heylich 
Sacrament. 

Schrijfhand D 

De mersterssen in dese maent voer haer arbeyt van de jaergetyen t'samen tot 2 R.g. 4 st. 1 oert. 

.Tekstnoot: 122 in dese maent ... oert doorgestreept. 

Schrijfhand L 

De corstersse 2 st. 1 oert.Witte brot eens ½ st. en eens stuyvers. 

Tekstnoot: . Witte ... doorgehaald. 

F.22v 

*KL*October heeft 31 daghe

10-01

Remigii, Bavonis etc.

[BEGJ149]Item op desen dach sal men doen bidden voer Jan Perck Monts ziel.093 

Schrijfhand H 

[BEGJ150]Zoete Heinricksdochter van Bernaedsie jaergetyde in der beghynenkerke. 

Schrijfhand A 

[BEGJ151]Heer Ffloris Tyerloot, capellaen, jaergetyt in den hoogen chore.094 Te offeren 4 half st. 
Ende op Sint Jacop outaer beneden twe st. voer die mysse ende te decken in de vigilie in den 
zielmisse. Den meisterssen elck enen braspennink. Begraven by Sinte Jacobs Outaer. 

Schrijfhand G 

10-02

[BEGJ152]Gerart Noten jaergetyde in die beghinenkercken tot Breda ende den priester voer die 
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misse twe st. / Ende den mersterssen t'samen 2 st. 

Tekstnoot: . 122 Geraert Nouten. 

Schrijfhand F en H 

10-03

[BEGJ153]Jaerghetyde heer Jan van den Sande in der beghynenkercke met een zielmisse.095 Elck 
meesters-se een half st. 

Schrijfhand H 

[BEGJ154]Anneken Simons, begynken, is gestorven 1625. Elke bagynken halven st. 

Tekstnoot: . 122 In de marge broot. 

Schrijfhand M 

10-04

[BEGJ155]Jaergetyde Nut van Ypelaer in de begynekercke. 

Schrijfhand H 

[BEGJ156]Coernelis Magielssen jaergetyde in die prochiaens misse ende oec een mys besyden. // 
Ende die mersterssen t'samen 2 st. Begraven in Ons Lieven Vrouwenchoor. 

Tekstnoot: . 122 Cornelis Michielssn. 

Schrijfhand H 

10-05

[BEGJ157]Cornelie Severyn Montens dochter jaergetide in der beghynenkerke. 

Schrijfhand A 

10-06

[BEGJ158]Jaerghetyde in die Grote kerck in die prochyaens misse Nout van Ypelaar. 
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Tekstnoot: . In 121 doorgehaald dit jaargetijde. 

Schrijfhand H 

10-07

[BEGJ159]Item Hilleken Heinricxdochter jaerghetide ende haer vader ende moeder. Met eender 
missen, den prister twe st. In de beghinekerck ende die mersterssen t'samen 2 st. 

Schrijfhand H 

[BEGJ160]Jaergety van Anna Willems van Overacker de Bie.096 Dan sal men eelcke bagyne geven 
eenhalf st. broot. Daer voor sellen sy leesen de zeven pasalmen. Den prister 2 st. ende de mersterssen 
t'samen 2 st. Hier voer heeft sy gelaten 20 st. 't sjaers, die men t'Etten heft. 

Tekstnoot: . 122 In de marge broot. 

Schrijfhand L 

F.23 

10-08

[BEGJ161]Joffrou Adriaen Jan de Bastaert huysvrou van Nassouen jaerghetyde in de Groet kerke 
onder des capyttels syelmysse.097 Ende een mysse voer Sinte Huybracht. Ende altyt 1 st. aen elck 
kersse ende eelck meerstersse 1 st. Begraven voer Sinte Hubrecht. 

Tekstnoot: . 122 In de marge passtoer. 

Schrijfhand C 

10-09

*Dyonisii episcopi et sociorum martyrum*

10-10

10-11

10-12
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[BEGJ162]Jaerghetyde Jan Hey onder des pasthoers mysse ende een mysse beneden.098 Den pryester 
twe st., den pastoer twe st., elcke meestersse eenen st. Begraven by het wywatervat. 

Tekstnoot: . 122 In de marge passtoer. 

Schrijfhand J 

10-13

[BEGJ163]Toenken Sues, beghin, jaerghetiden in die beghinenkercke met eender missen // 2 st. Ende 
de mersterssen t'samen 2 st. 

Schrijfhand H 

10-14

[BEGJ164]Marie Jan Haenberch dochter jaergetyde in den beghinenkercke. 

Schrijfhand A 

F.23v 

10-15

10-16

10-17

10-18

Luce evangeliste

10-19

10-20

[BEGJ165]Catherina Bartholomeus Janssn. dochter, Gielen die Brouwers huysfrou, was in den 
hoegen chore,9½ st.099 Misse beneden op Sint Andries outaer,twe. Den meersterssen elcken enen st. 
na Dielis doot. 
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Tekstnoot: . 121 Jaargetijde doorgehaald en niet in 122. 

Schrijfhand G 

10-21

[BEGJ166]Jaergetyde Katherina Goyaert van Nispen huisfrou onder die prochians misse. Mesterssen 
t'samen 2 st. Begraven voer Sinte Michiels Outaer. 

Schrijfhand C 

F.24 

10-22

10-23

10-24

[BEGJ167]Katherina Laureys van den Velde jaergetyt onder die zielemisse ende vier st. in offer in 
den hooge choere.100 Ende die mesterssen t'samen twe st. Begraven onder den sarck daer die waghe 
op staet. 

10-25

[BEGJ168]Peter Heys jaergetyde in der beghinenkerke101 . 

Schrijfhand A 

10-26

[BEGJ169]Katherina Laureys heeft gemaict voir Laureys van der Velde Luygaert, haer vader ende 
moeder ende voer haer jaergetyde opt beghynhoeff den priester twe st., die mesterssen t'samen 2 st.

Schrijfhand G 

10-27

[BEGJ170]Lybbeken Noeten, beghyne, jaergetyden. Ende den priester voer die misse op beghinhooff 
twe st. / Ende den mersterssen t'samen 2 st.102 
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Schrijfhand F en H 

10-28

*Simonis et Jude apostolorum*

[BEGJ171]Heer Goris van Oos, priester, den hoogen chore.103 Offer 4 half st. Op Sint Martinis 
outaer misse beneden 1 st. Den meisterssen 3 ort elken. Begraven achter die, tegen Sinte Mertens 
Outaer. 

Tekstnoot: . 122 Os. 

Schrijfhand G 

F.24v 

10-29

10-30

10-31

De mersterssen voer haeren arbeyt in dese maent van de jaergetyen. Te samen 33 st. 2 oert. 

Tekstnoot: . voer ... oert is doorgehaald. 

*KL* November heeft 30 daghe

11-01

*Omnium sanctorum*

11-02 

Commemoratio animarum

[BEGJ172]Grietken Jansen heeft begert dat men op alderheylygen dach sal doen haer jaergety en 
elcke baghyn deelen een half stuyvers witte broot.104 Dat is den dach haerter geboorte. Ende hier toe 
heeft sy gelaten oft gegeven met haren leven 16 R.g. Sy sterff in het jaer 1596 den 26en julyus. Byt 
voer haer. 
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Schrijfhand L 

11-03

*Huberti episcopi*

11-04

F.25 

11-05

11-06

*Leonardi confessoris*

11-07

[BEGJ173]Jaerghetyde Janneken Heynrycks dochter met eender syelmyssen ende eenen 
braspennynck. Ende elck merstersse ½ st. 

Schrijfhand H 

11-08

11-09

[BEGJ174]Jaerghetyde heer Cornelys Hey, pastoer tot Breda was. In der Groeter kercken onder die 
sielmysse, ½ st.105 Die meesterssen samen twest. 

Schrijfhand J 

11-10

[BEGJ175]Meester Heinricks van der Avoert, anders van Etten, jaergetyde in der Groter kerken.106 

Tekstnoot: . 122 alias. 

Schrijfhand B 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/BEGJ.HTM (50 of 64) [16/11/2008 13:09:37]



Begijnhof jaargetijdenregister

[BEGJ176]Katryne van Goeywyck jaerghetyde in der beghinenkerke met eender missen, die sal 
hebben eenen braspennynck.107 Ende den mesterssen sullen hebben eenen ½ st. 

Schrijfhand C 

11-11

*Martini episcopi*

F. 25v 

11-12

11-13

11-14

[BEGJ177]Enghel van der Poert jaerghetyde in Groet kerc onder die prochyaensmysse ende ock een 
mysse besyden.108 Ende elck merstersse eenen st. Begraven by die H. Cruyschoor. / Hiertoe is beset 
de twee lopen rogs Teeteringen van Cornelis Begaerts. 

Tekstnoot: . 122 In de marge passtoer. 

Schrijfhand C en L 

11-15

11-16

11-17

[BEGJ178]Jaerghetyt Maria Ansens, Dierik Aertsen weduwe, in die pastoers misse.109 Die 
mesterssen elck 1 st. Midden in die kerck. 

Schrijfhand K 

11-18

[BEGJ179]Jaergetyt Jenneken Anthonis van der Stromp.110 Ende een misse besiden voer haer 
moeder. Elcke misse twee st. ende die mesterssen t'samen eenen st. Die costerssen samen ½ st. ende 
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elck beghyn een ½ st. witten broot deelen alle jaerende dan den seven salm lesen. 

Tekstnoot: . 122 In de marge witte broot. 

Schrijfhand K 

F.26 

11-19

Elizabeth vidue

11-20

[BEGJ180]Den 20den deser maent is Lynken Jans, beginken wesende, in den Heere gepasseert ende 
heeft den baghynhove 20 R.g. eens gelaten om jaerlicx haer jaergety daer voer te doen na de 
ordenancye des hoefs als ander getyen gehouden werden.111 Ende de beghynen eelc een ½ st. witte 
broot deelen alle jaer ende dan den seven salm lesen. 

Tekstnoot: . 122 In de marge broot. 

Schrijfhand L 

11-21

11-22

11-23

[BEGJ181]Meisters Cornel Jan Mercelissoen jaergetyt in den beghynekercke met inder missen. Den 
priester twe st., den meisterssen 1½ st. ende custersse enen ½ st. 

Tekstnoot: . Jaargetijde doorgehaald en niet opgenomen in 122. 

Schrijfhand G 

11-24

[BEGJ182]Op desen dach sal men doen Willem Anssems ende Heylwich Schure, huysfrou, 
jaergetyde in den beghynenkerke met drie missen. Den armen enen stuver geven. Elc merstersse 3 ort 
st., der custersse ½ st. Ende daer voer heeft Heylwich van der Daesdonck, haer dochter, beset met 
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heuren jaergetyde, dat men binnen haren leven doen sal in den mey. Enen R.g. 't sjaers. 

Schrijfhand B 

11-25

*Sinte Katerynen, virginis et martyris*

Tekstnoot: . 121 Dit feest later ingeschreven. 

[BEGJ183]Op desen dach sal men voer Cornelien Barbiers huysfroue in der beghinenkerke een misse 
laten lesen. Ende die meesterssen sullen hebben t'samen hebben 3 ort. 

Schrijfhand B 

F. 26v 

11-26

11-27

11-28

[BEGJ184]Hier voer hebben wy ontfanghen 10 R.g. Jaerghetyt heer Frans van Ypelaer op den 
hooghen cor.112 Elke meestersse 1 st. 

Tekstnoot: . 122 In de marge passtoer. 

Schrijfhand K 

11-29

[BEGJ185]Jan de Bastaert van Nassouwen jaergetyde in de Groet kerke onder des capyttels 
syelmisse.113 Ende een mys voer Synte Huybrecht. Men sal eenen hellen styver aen elck kerse 
steken. Ende elcke mestersse 1 st. Begraven voer Sinte Hubrecht. 

Schrijfhand K 

11-30

*Andree apostoli*
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In dese maent moeten de mersterse hebben voer haer arbeyt van de jaergetyen t'samen 19 st.1 oert.
De corstersse 1 st. Twee mael ½ st. wytte broot. Noch eens witte brot ½ st. Noch ½ st. brot ende de 
mesterssen 2 st. 

Tekstnoot: . arbeyt ... oert is doorgehaald. 

Schrijfhand L 

*KL* December heeft 31 daghe

12-01

12-02

[BEGJ186]Jaerghetyde heer Joes Eerenbout, caepellaen onder die capittels sielmys opten hoeghen 
coer; vier haelf st. den offer.114 Den meesterssen samen 2 st. Ende dan sal elck beghyn een½ st. 
wyttenbroet hebben ende eenen seven salm lesen. 

Tekstnoot: . 122 In de marge broot. 

Schrijfhand J 

F.27 

12-03

[BEGJ187]Jaerghetyde Katelin Wouter Heinrickx huysfrou onder des prochaens misse. Den 
meesterssen samen twe st. Begraven midden in die kerke. 

Tekstnoot: . 122 In de marge passtoer. 

Schrijfhand H 

12-04

*Barbare virginis et martyris*

[BEGJ188]Agneete Maes, Jan Heys huysvrouwe, jaergetyde onder des pastoers mys, die sal hebben 
twe st.115 Een mysse beneden; den priester twe st. Elcke meestersse enen 2 st. Begraven by het 
wywatervat. 
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Schrijfhand J 

12-05

[BEGJ189]Jaergetyde Antonis Hubrecht Montens weduwe in die sielmisse. Die mersterssen t'samen 
twe st. 

Tekstnoot: . Jaargetijde doorgehaald en niet opgenomen in 122. 

Schrijfhand D 

12-06

*Nycolai episcopi*

[BEGJ190]Jaergetyt Anthony Heys onder die capittels mis.116 Ende elck mesters 1 st. Begraven 
voerden Noet Gods. 

Schrijfhand K 

[BEGJ191]Jaerghetyde meester Jasper, den sanghmeester, met een myse.117 Den priester een st. 
Elcke meersse eenen st. Den offer half stuyvers. Begraven voer Sinte Sebastiaens Outaer. 

Schrijfhand H 

12-08

*Conceptionis Marie*

[BEGJ192]Lysbeth van Etten jaergetyde in der beghinenkerke met twe eerbaere priestern ende elc 
meestersse sal hebben 3 ort st.118 

Schrijfhand A 

12-09

[BEGJ193]Jaerghetyden Wouter Heinrickx ende Alyt syn dochter onder des pastoers misse. Met vier 
kerssen te offeren; het graft te decken. Die twe meestersse elck een st. Begraven midden in de kercke. 

Tekstnoot: . 122 In de marge passtoer. 
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Schrijfhand H 

F.27v 

12-10

12-11

12-12

[BEGJ194]Jaergetyt heer Ariaen Snavels, prister in die sielmis.119 Die mesterssen elck 1 st. Hier 
voeris ghelaten acht R.g. ens. 

Schrijfhand K 

12-13

Lucie virginis et martyris

12-14

[BEGJ195]Jaergetyde Peerken Ruysenaers ende Maergriete haer suster t'samen met eender 
missen.120 Den priester twee st., den meesterssen samen twee st. 

Schrijfhand J 

12-15

[BEGJ196]Jaergetyde Laeysken Halmaers met eender mysse; in die beghynekercke. Den priester twe 
st., den meestersen 1 st. elck. 

Schrijfhand J 

12-16

[BEGJ197]Juet Peter Heys dochter jaergetyde in der baghynenkerke.121 

Schrijfhand A 

[BEGJ198]Peternel Buysen, baghyn, jaergetyden; der baghynenkercke met drie myssen voer haer 
vader ende moeder. Ende elken prister eenen braspennync en elc mesterse 3 ort st. ende de corser ½ 
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st. 

Schrijfhand C 

F.28 

12-17

[BEGJ199]Jan Ploys jaergetyde in der Groter kerken onder des prochiaens misse ende na den missen 
opt graft voer Ons Vrou.122 Ende elck meestersse sal dan hebben 1 st. Voer Ons Lieve Vrouwechoor, 
daer hy begraven is. 

Tekstnoot: . 122 In de marge passtoer. 

Schrijfhand A 

12-18

12-19

[BEGJ200]Jaerghetide van Maegriet Berten voer haer ende haer ende moeder met drie missen. Ende 
elcken pryster enen braspennynck. In der baghinenkerke et vridaghes voer Sinte Thomaesdach. Ende 
elker mestersse een blanck ende der costersse enen halven stuver. 

Schrijfhand H 

12-20

12-21

*Thome apostoli*

[BEGJ201]Jan Marcelis van Meer anno 23 jaergetyt in der Groter kercken onder des prochiaens 
misse. Die mestersse sall hebben 1 st. Begraven voer die H. Geest kist. 

Tekstnoot: . 122 In de marge passtoer. 

Schrijfhand G 

12-22
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[BEGJ202]Jaergetyt Lisbet Peters achtaech voer Keersmis met eender missen.123 Den prister enen 
braspenc ende drie mersterssen t'samen een st. 

Schrijfhand H 

12-23

[BEGJ203]Jaergetyde Jozin Coernelis van Hoesstraten huisvrou in die Grote kerck ende een mis 
besyden in die prochiaens mys. Die merstersen t'samen 2 st. Begraven in Ons Lieve Vrouwenchoor. 

Tekstnoot: . 122 Hoochstraten. 

Schrijfhand H 

F.28v 

12-24

[BEGJ204]Peerken Mertens, bagynken, jaergetyde. Is gestorven 23 1625 ende heeft elke beghynken 
halven stuver broot gelaten om 7 spallmen te lesen. Eens gegeven 17 R.g 10 st. 

12-25

*Nativitatis Domini*

12-26

*Stephani prothomartiris*

12-27 

*Johannis evangeliste*

Tekstnoot: . In 122 er aan toegevoegd apostoli. 

12-28

*Sanctorum innocentium martirum*

12-29
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12-30

De mersterssen dese maent 28 st., noch 1½ st. De corstersse 1 st. Wytte brot ½ st. 

Tekstnoot: . 122 De ... 1½ st. doorgestreept. 

MEMORIE VAN DE MEESTERSSEN VAN DER BAGYNEN 

[BEGJ205]Heer Ffrans Alexanders heeft gelaten den meesterssen voirseid 10 R.g, wair voir sy 
gehouden syn te onderhouden te eewigen dagen syn jaergetyde ende sterf anno 1571 den 4en july. 

Tekstnoot: . Jaargetijde geschreven op ingeplakt velletje. 

Schrijfhand G 

[BEGJ206]Item is gemaect ende geven elff R.g. eens, waer voer men doen sall alle wecke dat love 
van den Heylige Cruys ende vanden (...) opt beghynhoff 't savont. Ende die sangers sullen hebben 
t'samen alle jaer thyen st. Ende offt geboert dat dese twe loven voergenoemd alle wecke niet 
gesongen en worden, in dien gevall sullen die meisterssen dat gelt off rent gebruycken tot lycht voer 
dat Heylige Sacrament in ende op beghynhoff inder kercke aldair staende. 

[BEGJ207]Item noch is gemact 10 st. totten love van den Heilighen Ernisse ende Heilighe Sacrament 
alle jaer ende Onser Liever Vrouwen love. Noch is ser toegelaten 2 st. 

Schrijfhand H 

F.29 

Diese misse naevolgende moeten die meisterssen doen 
in der kercken op beghynhoff, van beghynhoeff 
weegen alle jaer
[BEGJ208]Item in den yerste heeft Thoen Bloemaerts eene misse doen doen vrydach, 7 gr.124 

Schrijfhand H 

[BEGJ209]Item Cornelis die Hont op die Weysmerct donderdach eene misse.125 

Schrijfhand H 

[BEGJ210]Item Cornelie van Blaeen eene misse saterdach, 7 gr. 
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Schrijfhand H 

[BEGJ211]Item Jan die Raem op sondach eene misse. Daer toe heeft hy gelaten 5 R.g. 

Schrijfhand H 

[BEGJ212]Item noch heeft Jan die Raem eene misse gemact opten vrydach.126 Met alsulcken 
voerwaert als die beghinnen van Breda by honne selven hebben yegen pastoer. Sonder den pastoer 
van Breda als dan sall dese vrydachs misse te niet ghaen ende dat tot proffyt den pastoer van den 
beghynen te onderhouden. 

Tekstnoot: . In 121 doorgstreept en niet opgenomen in 122. 

Schrijfhand H 

[BEGJ213]Item Aleyt van Goewyck heeft gemaect eene misse donderdachs, die welke misse heer 
Goeris van Oos doen sall syn leven lanck ende niet langer. Ende daer toe sal hy hebben eenen 
brasken, 7 gr. 

Schrijfhand H 

F.29v 

[BEGJ214]Item Lysbet Voechscoet heeft gemaect eene misse vrydachs, waer voer sy gemaect heeft 5 
vertelen roegs. Met voertwaert als daer niet genoch en waerre - aengesien den rog op ende neder gaat 
- soe sullen die meisterssen op dat jaer als dat vallen mocht nae den merct van Breda alsoe vele 
missen doen doen als dat gelt reycken mach, 7 gr. 

Schrijfhand H 

[BEGJ215]Item noch heeft die voergenoemde Lysbet gemaect alle jaer eene 30tigsten in die kercke 
van den beghynhoeff Waervoer sy gemaect heeft 23 stuvers. 

Schrijfhand H 

[BEGJ216]Item Lysbeth Heynric meester Aerts dochter, beghyn, heeft ghecoft thien stuvers erflic tot 
behoef des beghynhofs na haerder doot. Der die meesterssen den brief af hebben ende sullen haer 
jaerlix die betalen haer leven lanc duerende. Na haer doot sullen die meesterssen ghehouden syn een 
zielmisse te doen voer Lysbeth voerseid ende haer ouders. Ende te gheven den priester alle jaer 2 st. 
Die meesterssen t'samen ooc 2 st. Ende die Onser Vrouwen lof singen (...). Dat overschiet van den 10 
st. sal gaen tot ornamenten totter (...). 

Tekstnoot: . Schrift tegen de marge sterk vervaagd. 
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Schrijfhand E 

[BEGJ217]Item Beatris Wouters dochter, ooc beghyn, heeft desghelycx toe ghecoft 10 st. erfelic na 
haer doot. Behoudelyc dat die meesterssen sullen ooc doen doen na haer doot jaerlix 2 missen: één 
voer haer selvens jaergetyde ende één voir haer ouders. Ende geven den priester elke reyse twee 
stuver ende den meesterssen t'samen eens 2 st. Ende die vier st. die over sullen bliven tot behoef 
onser kerken. Ende hier af is eenen brief metten 10 st. hier voor ghescreven ende hout of luyt drye R.
g. ghelegen in de Haghe. 

Schrijfhand E 

[BEGJ218]Item Jeen Nouten heeft noch gemaect een weeckmisse te doene. Daer sy voer laet 4 R.
g.127 

Schrijfhand O 

[BEGJ219]Item Jeen Nouten heeft gemaect een sondaechse misse te doen als men Inciolata heeft 
geluyt. Daer voer heeft sy gemaect 5 R.g. 

Schrijfhand O 

[BEGJ220]Item Aechtken, die begyn, heeft gemaect een woensdaechse misse te doen als die clocke 
negen heeft. Daer sy voer laet 5 R.g. 128 

Schrijfhand O 

Item die selve heeft noch gemaect een vrydaechse misse te doen tot negen uren. Daer sy voer laet 5 R.
g. 

Schrijfhand O 

[BEGJ221]Item die meesterssen syn gehouden jaerlycx te doen celebereren des sondaechs een misse 
als men Inviolata gesongen heeft in die Groote kerkcke, die Adriaen Roelofs huysvrou begeert heeft. 
Daer voer sy gelaten heeft hondert Keyzers van 20 st. Ende die priester moet lesen nae die misse 
Miserere ende De Profundis. Met een collect. 

Schrijfhand O 

[BEGJ222]Noch een saterdaechse misse. Daer voer sal men geven 7 gulden van 10 st. jaerlycx ende 
21 st. ende anderhalf oert witte broot, alle jaer elcke begyne ½ st. broot. Daer voer heeft sy gelaten 9 
gulden 1 st. anderhalf oert. Dese voerseide missen syn gereduceert van E.H. den bisscop van 
Remunde, Lindanus, tot vyf missen. Anno 1578.129 

Schrijfhand O 
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Item die sangerssen van den begynhove die dat lof 
singen van den heyligen cruyce, van den heilige 
sacramente ende onser lieven vrouwen
Schrijfhand O 

[BEGJ223]Die sullen alle jaer hebben inden eersten 22 st. 

Schrijfhand O 

[BEGJ224]Item noch synder toe gemaect erflyck 10 st. van Stonken. 

Schrijfhand O 

[BEGJ225]Item noch 10 st. die men heft uut den brief, die Toenken van Goeywyck gemaect heeft, die 
gecocht syn vanden begynen van Turnhout. 

Schrijfhand O 

[BEGJ226]Item noch heeft Aechtken daer jaerlycx toe gelaten 5 st. 

Schrijfhand O 

[BEGJ227]Item noch syn daer toe gelaten jaerlicx 2 st. 

Schrijfhand O 

[BEGJ228]Item noch heeft Neelken Doernix daer toe gelaten nae Toenkens doot 5 st. 

Schrijfhand O 

[BEGJ229]Item noch van Toenken Erebouts 5 st. 

Schrijfhand O 

[BEGJ230]Item noch synder toe gelaten 2 R.g. jaerlycx na Heylken Ketelers doot, staende op haer 
huys in die Eyntstrate, daer den brief af is in des hoefs kiste by die ander brieven. Item desen brief is 
gelost ende die meesterssen hebben dat weder aengeleyt anders tot behoef vanden sangerssen. 
Summa sullen die sanggerssen jaerlycx t'same hebben vyf Ryns gulden min een stuyver. 
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Schrijfhand O 

[BEGJ231]Hilleken Goverts Ruysenaers heeft voer de sansters op de stat gelaten een rente van 30 st. 
't sjaers. 

Schrijfhand L 

Stichting van jaargetijden
Tekstnoot: . Deze stichtingen op een blad ingebonden tussen fol. 28 en 29. Geschreven door hand H. 
Niet opgenomen in 122. 

recto 

[BEGJ232]Adriaen Peeters, Celi Martens, Lyn Marcelis ende Libbeken Gosensdochter, meesterssen, 
hebben ontfangen van Cornelien, Peeter Wigans wylen wedue, thien R.g. eens. Dair voer heeft sy 
begheert gedaen te worden nae haer doot haer jaergetyde onder des prochiaens misse in de Groot 
kercke met eender misse beneden. Ende die meesterssen t'samen sullen hebben2 st. 

[BEGJ233]Item die selve meesterssen boven hebben oock ontfangen van Stonken Jan Peymants 
dochter, beghyn, 10 R.g. current gelt om der om te copen 10 st. erflic voir huer jaergetyde nae haer 
doot. Ende die priester dan misse lesende ende op haer graft Misere ende De Profundis met een 
collect sal hebben 2 st. Ende die meesterssen t'samen ooc 2 st. 

[BEGJ234]Item Adriaen Peeters, beghyn, heeft ooc den selven meesterssen voerseid over gegeven 10 
R.g. eens voirhair selfs ende haer vaders ende moeders jaergetyde t'samen gedaen te worden met een 
misse. Sal ooc die priester hebben als hiervoor 2 st. ende die meesterssen t'samen 2 st. 

[BEGJ235]Item Lysbet Peeters, beghyne, jaergetiden sal men doen 8 daghe voer Kersdach. Hier voer 
sal men hebben twee loopen rogs. Die meisterssen sullen hebben eenen st. 

verso 

[BEGJ236]Item Engell Betten jaergetyde sal men doen den yerste donderdach in den mert. Waer voer 
men heffen sal twe loopen rogs. Met voerwart soe sal men desen vyer loopen voergenoemd voer die 
jaergetiden van Lysbet Peeters ende Engell Betten niet heffen, ontfangen noch bueren, dan naerder 
doot van Adriana Peeters, beghinne. Ende daervoer sullen die meisterssen gehouden syn die 
voerscreven jaergetyden te doen in die kercke van den beghynhoff. 

Schrijfhand G 

[BEGJ237]Item van weghen hier Ffloris Tierloot hebben wy ontfangen van den executoren voer syn 
jaergetyt 13 R.g.eens. 
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Tekstnoot: . Deze laatste twee memories doorgestreept. 

Schrijfhand G 
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Bijlage I

Lijst van schrijfhanden 

A (1353) - 1500 

25 jaargetijden 

Gekenmerkt door rode inktstreepjes door de hoofdletters 

B (1494) 1500 - 1510 

10 jaargetijden 

Eerste schrijfhand, maar zonder gebruik rode inkt 

C..1505 - 1516 

20 jaargetijden 

D 1517 - ca. 1525 

8 jaargetijden 

E 1520 

1 jaargetijde 

F CA. 1520 

1 jaargetijde 

G 1522 - 1530 

17 jaargetijden 

H 1527 - 1558 

58 jaargetijden 

I ca. 1541 
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3 jaargetijden 

J 1558 - 1562 

16 jaargetijden 

K (1531) 1558 - 1584 

23 jaargetijden 

L 1602 - 1625 

3 jaargetijden in AB, 121 en 9 in AB, 122 

M 1625 

2 jaargetijden in AB, 122 en 1 in AB, 121 (opgeplakt) 

N 1627 

1 jaargetijde in AB, 122 

O 1586 

Eerste schrijfhand in AB, 122 
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Bijlage II

Geautomatiseerde verwerking

Speciaal voor de bewerking van obituaria werd een database programma geschreven: een 
elektronische kaartenbak, maar dan met veel meer toegangen dan de traditionele papieren kaarten. 

Ieder persoon die door de begijnen zijn jaargetijde liet verzorgen kreeg één record toegewezen 
(elektronische kaart). Elk record lieten we bestaan uit 12 velden met daarin opgeslagen de 
verschillende soorten van informatie door ons onderscheiden (bijvoorbeeld sexe, jaar van overlijden, 
gegeven bedrag). Een veld kan bestaan uit meerdere karakters (cijfers, letters of leestekens), in ons 
geval maximaal vier. Per veld gaven we de meeste voorkomende variabelen een cijfercode, dit om 
geheugenruimte te sparen en rekenkundige bewerkingen te vermakkelijken. Van deze codes werd op 
een code-sheet zorgvuldig administratie bijgehouden. Alleen voor de schrijfhanden kozen wij voor de 
lettercode zoals die voorkomt in de tekstuitgave (zie Bijlage I). 

Lijst van variabelen met frequenties 

Persoonsnummer 

189 jaargetijden 

Dag 

Maand 

jan. 12 6,43%

febr. 6 3,17%

mrt. 16 8,46%

april 15 7,93%

mei 15 7,93%

juni 17 8,99%

juli 21 11,11%

aug. 13 6,87%

sept 24 12,69%

okt. 21 11,11%

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/BEGINLA2.HTM (1 of 4) [16/11/2008 13:09:39]



Bijlage 2

nov. 12 6,34%

dec. 17 8,99%

Jaar 

1353 1x 1520 1x 1557 1x

1429 1x 1522 4x 1558 3x

1440 1x 1523 4x 1562 1x

1462 1x 1524 1x 1567 2x

1463 2x 1525 3x 1570 1x

1480 1x 1526 1x 1571 2x

1581 1x 1529 1x 1572 1x

1494 1x 1530 2x 1574 1x

1499 1x 1531 3x 1579 3x

1500 1x 1537 2x 1580 1x

1504 1x 1538 1x 1582 1x

1505 1x 1539 2x 1588 1x

1506 1x 1540 1x 1596 1x

1508 1x 1541 1x 1602 2x

1510 1x 1544 1x 1603 1x

1512 1x 1545 1x 1609 1x

1514 3x 1548 1x 1612 1x

1515 1x 1549 2x 1614 1x

1517 1x 1550 2x 1618 1x

1518 1x 1556 1x 1625 3x

1626 1x Totaal 88 jaargetijden met een jaartal 

Sexe 

70 mannen 
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119 vrouwen 

Geestelijke staat 

122 onbekend/burger 

25 begijn 

11 meesteresse 

21 kapelaan 

4 kanunnik 

1 pastoor 

5 overige geestelijken 

Plaats uitvoering jaargetijde 

1 0,52% onbekend

90 47,61% kapel begijnhof

17 8,99% in de Grote kerk bij de pastoor met mis er naast

28 14,81% in de grote kerk bij de pastoor zonder mis er naast

22 11,64% in de Grote kerk bij de kanunniken met mis er naast

31 16,40% in de Grote kerk bij de kanunniken zonder mis er naast

Bedrag 

148 78,30% onbekend

1 0,52% 4 R.g.

4 2,11% 8 R.g.

13 6,87% 10 R.g.

14 7,40% 16 R.g.

1 0,52% 17 R.g.
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3 1,58% 20 R.g.

4 2,11% 24 R.g.

1 0,52% 30 R.g.

Vermelding in een ander obituarium 

133 70,37% onbekend

50 26,45% Bredase kanunniken

1 0,52% Catharinadal

5 2,64% in beide obituaria

Memoreren van familieleden 

148 78,30% onbekend

20 10,58% met vader of moeder

6 3,17% met broer of zuster

2 1,05% met dochter

0 0 met zoon

13 6,87% met echtgenoot

0 0 overigen

Uitdelingen in natura 

151 79,89% niet of onbekend

24 12,69% brood

14 7,40% kaarsen
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Bijlage III

Vrouwen begraven op het hof

(Gebaseerd op gegevens uit de rekeningen van het hof) 

Tevens vermeld in het jaargetijdenregister

Cornelia Jan Dornix, begijn (AB, 193) 

Magdaleena Hermans (AB, 196) 

Aechtken Claes (AB, 193) 

Neelken Cornelis (AB, 200) 

Katelyn Marcelis (AB, 196) 

Adriana Peters (AB, 184) 

Perken Rusenaers (AB, 196) 

Jenneken van den Stromp (AB, 196) 

Niet vermeld in het jaargetijdenregister

Berbel Aelaerts (AB, 194) 

Grietken Ariaens (AB, 197) 

Mariken Betten (AB, 200) 

Truyken Beys (AB, 197) 

Liedewyns van Delft (AB, 200) 

Lysbet van Haerlem (AB, 194) 

Mariken van Chaem (AB, 189) 

Dinghen Cornelis van der Heyden (AB, 197) 
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Libbeken van Herl (AB, 186) 

Iken Heyn Joesens (AB, 194) 

Neelken Loeken, begijn (AB, 193) 

Gertruyt Luken (AB, 189) 

Neelken Marcelis (AB, 194) 

Margriet Martens (AB, 184) 

Grietken Oekers (AB, 194) 

Neelken Peeters (AB, 194) 

Stonken (AB, 189) 

Lysbeth Thomaes (AB, 184) 

Anneken Thonis (AB, 194) 

Mariken Thonis (AB, 195) 

Lynken van Tuernout (AB, 194) 

Jutken Verstreept (AB, 197) 

Styn Jan Vrients (AB, 189) 

Mariken Wynen (AB, 200) 

Barbel Wouters (AB, 196) 

Jenneken Wouters (AB, 189)
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Obituaria van de kanunniken en de kapelanen verbonden aan de collegiale kerk van OLV te Breda (1303-1580) 

Obituaria van de kanunniken en de kapelanen 
verbonden aan de collegiale kerk van OLV te Breda 
(1303-1580)

Frans Gooskens
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Manuscripten

Manuscripten 

Manuscripten Kanunniken

Het originele handschrift bevindt zich in de het Algemeen Rijksarchief te Brussel, kerkelijke archieven, 
17301bis. Voor deze uitgave is gewerkt met een kopie op microfiche aanwezig in het Gemeentearchief 
Breda. Zonodig werd teruggevallen op de 18e eeuwse uitgave van C.P. Hoynck van Papendrecht in : 
Analect Belgica 3 (1743) p. 329-438. In de tekstuitgave wordt naar deze uitgave verwezen door 'HvP'. Bij 
vergelijking bleek deze oudere tekstuitgave zeer nauwkeurig op wat kleinere leesfouten na. Hier onder is 
een voorbeeld meegegeven van de namen ingeschreven bij 23 januari (folio 5): 

 

In het archief van het bisdom Breda (A Bisdom III,25 n.14) bevindt zich een kopie op papier uit het einde 
der 16e eeuw. Deze kopie werd gemaakt door heer Johannes Donckaerts Zuudvinum. Het betreft een 
simpele kopie voor financiële doeleinden. Het zijn niet meer dan de namen, met daarachter de rente in 
stuivers of in lopen rogs. Per maand worden de totalen in guldens en lopen gegeven. Blijkens deze kopie 
ontving de rentmeester van het kapittel per jaar 479 gulden en 203 lopen rogs. Deze simpele kopie voegt 
inhoudelijk verder niets toe en is daarom niet meegenomen bij de bronuitgave. 

Het Brusselse origineel is geschreven op perkament. De bladen zijn later gefolieerd. Deze foliotelling is in 
de uitgave meegenomen. Het register is aangelegd na 1526-07-16 en voor 1528-03-19. Dit op basis van 
aanvullingen door latere schrijfhanden. Het register is bijgehouden tot 1580-11-29. 

Het stoppen van de inschrijvingen na 1580 heeft de maken met de opkomende reformatie in Breda. Vanaf 
19 februari 1581 konden de kanunniken niet meer beschikken over de OLV-kerk, want die werd 
overgedragen aan de calvinisten. De katholieken moesten het na deze tijd doen met de veel kleinere 
Markendaalse kerk, gelegen net buiten het eigenlijke stadscentrum aan de westkant. Voor de koordienst 
was deze kerk zeker te klein en de kanunniken verlieten de stand om elders aan hun liturgische 
verplichtingen te voldoen. Vermoed wordt dat dit in Lier gebeurde. 

Hierbij moet vermeld worden dat naar het einde van de 16e eeuw toe steeds minder personen zich na de 
dood lieten gedenken door de kanunniken. In de namenlijsten overwegen dan de namen van geestelijken 
(kapelanen, kanunniken) die verbonden waren aan de OLV-kerk. 

Vanaf juni 1581 was de stad weer in Spaanse handen. Het kanunnikencollege was echter krachteloos 
geworden. In 1584 waren er nog maar drie kanunniken aanwezig. Vanuit Brussel werden drie kinderen 
van bestuursambtenaren benoemd tot kanunnik te Breda. Dit versterkte het kanunnikencollege zeker niet. 
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Manuscripten

Na de verovering in 1590 van de stad door Maurits sloeg het klimaat definitief om en mocht het 
katholieke geloof alleen nog maar heimelijk beleden worden.(Geschiedenis van Breda II, p.165-176). 

Manuscript Kapelanen

Het obituarium van de kapelanen berust in het archief van het Bisdom Breda (III 24 n.8) en is geschreven 
op perkament. De bladen zijn later gefolieerd. Deze foliotelling is in de uitgave meegenomen. Het register 
bestaat uit twee delen. Folio 1-49v zijn de jaargetijden die beginnen met 'commemoratio'. Dit zijn de 
missen waar de kapelanen helemaal zelf voor verantwoordelijk waren. Fol. 50 tot 77verso zijn de 
jaargetijden die samen met de kanunniken gehouden werden. 

Het register is aangelegd na 16 augustus 1539 en voor 15 april 1540. Het register is bijgehouden tot in 
ieder geval 29 november 1580. Dit komt overeen met de einddatum voor het register van de kanunniken. 
Hieronder is een voorbeeld opgenomen uit het memorieboek van de kapelanen voor 1 december: 
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Soorten registers 

Typering

Er worden twee soorten van registers onderscheiden: necrologia en obituaria. Necrologia zijn simpele 
lijsten binnen een kalendervolgorde die voorgelezen worden tijdens het koorgebed. Daarmee is het 
necrologium een liturgisch document. 

Een obituarium is is ook een lijst van overleden binnen een kalendervolgorde, maar de nadruk ligt 
hier op het vastleggen van de verplichtingen en de uit te voeren werken van barmhartigheid: 
uitdelingen van geld, brood, wijn en kaarsen. In principe komen in een obituarium alleen de namen 
voor van personen die een jaargetijde gesticht hebben. Het obituarium is vooral een administratief 
document. 

De registers van de kanunniken en de kapelanen horen duidelijk tot de groep van de obituaria. Het 
legt de misverplichtingen vast van de kanunniken en de kapelanen. Het zijn daarnaast allemaal 
personen die een jaargetijde gesticht hebben en daar fondsen voor hebben beschikbaar gesteld. De 
nadruk lag voor de kanunniken en de kapelanen bij de beschikbaar gestelde fondsen waaruit een 
uitkering gedaan werd aan de aanwezige kanunniken en kapelanen. 

Daarom zijn in het register van de kanunniken alle verschillende muntsoorten omgerekend naar 
stuivers, waardoor iedereen beter wist waar hij recht op kon doen gelden. Daarnaast werd vaak 
verwezen naar het deel waarop de kapelanen recht konden doen gelden die bij de mis aanwezig 
waren. Vaak was dit de helft: "mediatim" in het latijn. Soms kon het ook een derde deel zijn. Soms 
ook niets. De kapelanen rekenden alle rentes in geld om naar denarii. 

Een ander aspect dat wijst op het administratieve karakter zijn waarschijnlijk de letters 'a' links voor 
in de marge bij een groot aantal herdenkingen in het register van het kapittel. Het gaat dan vaak om 
oude rentes (vroeg 14e eeuw) met een geringe omvang. De letter 'a' duidt er misschien op dat de rente 
afgelost is. Degene die de rente verschuldigd was had dan de verplichting om de rente te betalen 
afgekocht met een eenmalige kontante betaling. Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat het archief 
van de kanunniken niet goed functioneerde en dat bewijsstukken voor de rentes verdwenen waren. In 
de laat 16e eeuwse kopie van het jaargetijdenregister van de kanunniken worden de letters 'a' in de 
linkermarge ook gekopieerd. Deze kopie was speciaal bedoeld als financieel overzicht, de letters 'a' 
moeten daar mee te maken hebben gehad. De inkomsten uit deze jaargetijden werden wel gewoon 
mee opgeteld voor de totaalbedragen. 
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Uitvoering 

Uitvoering 

Bij de gedenking der overledenen waren in de OLV-kerk verschillende groepen betrokken met hun 
eigen taken en verantwoordelijkheden. Deze groepen zullen nu genoemd worden: 

De pastoor

Aan de OLV-kerk was een pastoor verbonden. De pastoor hield ook tegen betaling jaargetijdes voor 
overledenen. In het register van de kanunniken zijn een paar aantekeningen terug te vinden over de 
rol van de pastoor. Zoals Jan van Beversluis [AKANB0249] die ieder jaar op 21 april herdacht werd 
door de kanunniken, de kapelanen, maar ook door de pastoor. De pastoor ontving daarvoor ieder jaar 
2 stuivers uit een rente. Dit bedrag van 2 stuivers komen we vaker tegen. Jan stierf in het jaar 1459. 
Ook zijn vrouw Clara gaf geld aan de pastoor voor een jaargetijde [AKANB0425]. De bedragen zijn 
een stuk lager dan die voor de kanunniken, wat logisch is. Er waren 12 kanunniken en maar slechts 
een enkele pastoor. 

Helaas is het sielboeck van de pastoor niet overgeleverd. Wel weten we uit het jaargetijdenregister 
van het begijnhof dat 45 personen (van de 189) zich door de pastoor lieten gedenken onder de 
parochiemis. Deze mis zal uitgevoerd zijn in het koor van de pastoor, dat tegen de zuidkant van het 
koor lag. De pastoor las de namen der overledenen voor vanaf de preekstoel. In een aantal gevallen 
(17) lieten deze personen ook nog een mis op een altaar elders in de kerk doen door een kapelaan 
('een mis besyden'). 

In het registers van de kapelanen wordt de pastoor eigenlijk helemaal niet niet genoemd en bij de 
kanunniken maar een paar keer. De herdenkingen moeten dan ook wel zeer los hebben gestaan van de 
zielmis door de kanunniken en kapelanen. De begijnen noemen de pastoor wel regelmatig, omdat ze 
tijdens de parochiemis in de OLV-kerk het graf van de overledene bezochten om daar de boetpsalmen 
te zingen, kaarsen aan te steken en een kleed op het graf te leggen. Zoals op 11 april voor Elisabeth 
van Buyten. Rond 1516 bepaalde zij een jaarlijkse mis te willen hebben door de Bredase pastoor en 
tegelijk een mis op een ander altaar. Haar graf dat bezocht moest worden lag achter het Kleine altaar. 

De begijnen

In de inleiding op het jaargetijdenregister van het Bredase begijnhof is uitgebreid beschreven hoe de 
begijnen betrokken waren bij memories. Vanaf het eind van de 15e eeuw zijn in hun register tot aan 
1626 zo'n 189 jaargetijden ingeschreven. De helft voerden ze uit in de eigen kapel, de andere helft in 
de Bredase OLV-kerk. Deze kerk lag op zo'n 100 meter van het hofje. 

De begijnen verleende in de kerk assistentie bij de uitvoering. Ze speelden nooit een hoofdrol. 
Tijdens de mis van het kapittelop het koor of tijdens de mis van de pastoor bezochten ze het graf van 
de overledene. De ligging van de zerken werd daarom opgetekend, meestal gerelateerd aan een van 
de altaren in de kerk. Een goed voorbeeld en wat ruimer gedocumenteerd is Kathelyn Barthelmeus 
Janss.([BEGJ018]). Voor haar bezochten de twee meesteressen ieder jaar op 10 juli haar graf voor het 
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Uitvoering 

altaar van Sint Andries onder de kapittelmis op het koor. De begijnen bedekten haar zerk met een 
grafkleed en staken twee grote waskaarsen aan. De kapelaan van het Andriesaltaar kreeg 2 stuivers 
voor zijn mis. Vaak werden nog aan het graf de twee boetpsalmen gelezen of andere gebeden 
([BEGJ020]). 

De begijnen kregen als ruil voor deze diensten een rente of een bedrag in kontanten om een rente te 
kopen. De begijnen kregen hieruit een uitkering in geld, soms aangevuld met een uitkering in 
witbrood. 

De kapelanen

De kapelanen waren verantwoordelijk voor de memoriediensten aan speciale altaren. net zoals in alle 
andere grote middeleeuwse kerken stonden er in de Grote kerk diverse altaren. Deze altaren stonden 
meest in 14 kapellen die gelegen waren langs het schip van de kerk. Verder waren er nog langs het 
koor de kapel van de Heilige Geest, de Prisenkapel en de Sacramentskapel. Het aantal kapelanen 
blijft onduidelijk. Rond 1470 waren er in in ieder geval 12 kapelanen (Cerutti II, p. 542). Hierbij 
hoorden ook de kapelanen die altaren bedienden in het begijnhof en het Gasthuis. Zij werden geacht 
aanwezig te zijn bij het koorgebed in de Grote kerk en tijdens de hoogmis ("summa missa"). 

Aan ieder altaar konden meerdere memories gesticht zijn voor meerdere personen. Zo was er aan het 
Hubertusaltaar in 1370 en in 1522 memories gesticht. Voor deze memoriediensten aan een altaar 
waren beneficies verstrekt. De geldbedragen lagen per jaar tussen de 20 en 50 Rijnse gulden, 
afhankelijk van het aantal te lezen missen. 

Aan het einde van de 15e eeuw werden de inkomsten van een vijftal beneficies overgedragen aan het 
kapittel. De inkomsten waren bedoeld voor ondersteuning van de kerkfabriek. Omdat de rekeningen 
bewaard zijn gebleven weten we van deze altaren wat meer. Zo was er het Heilige Kruisaltaar dat 
tegen het kanunnikenkoor lag. De inkomsten bedroegen iets meer dan 22 Rijnse guldens per jaar. 
Hiervoor moesten iedere week wel twee missen gelezen worden. Dit kostte het kapittel 5 R.g per jaar, 
oftewel een stuiver per mis. (GABH 343 bis h) De bedragen die geschonken waren aan het beneficie 
overtroffen ruimschoots de behoeftes voor de missen zelf. De extra gelden zullen bedoeld zijn om de 
kapelaan van een fatsoenlijk levensonderhoud te kunnen voorzien. 

Een ander voorbeeld is te halen uit de rekeningenreeks van altaren waarvan de kapelanen elders 
vertoefden (GAB H 343 bis f). Kapelaan Wouter Fabri/Smits kon rond 1488 het tweede 
Mariabeneficie niet uitvoeren vanwege verplichtingen buiten de stad. Aan het altaar moesten per 
week drie missen gehouden worden. 

Deze beneficies waren gesticht door diverse personen voor het zielenheil van zichzelf of hun familie 
en ter meerdere glorie van de beschermheilige van het altaar. 

De kapelanen werden aangesteld door het kapittel van de kerk, uitgezonderd de altaren gesticht door 
de Heren van Breda in hun koor (Van Goor, p. 465). Wel was het zo dat het kapittel rekening diende 
te houden met de wensen van de stichters, die vaak familieleden wilden hebben als kapelanen. Zo 
bepaalde kanunnik Roelandus van Meer in zijn testament (1491) dat de kapelanen van het altaar van 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/OLVINL04.HTM (2 of 3) [16/11/2008 13:09:42]



Uitvoering 

St. Servaas, Monulphus en Gondulphus door hem gesticht in de kapel van het begijnhof te Breda, 
gekozen moesten worden uit zijn familie (Juten, Cartulurium, p. 120-125). 

Het kapittel benoemde de kapelanen formeel, maar had rekening te houden met allerlei beperkende 
voorwaarden van de stichters. Bovendien waren de benoemingen van de kapelanen voor het leven. 
De greep van het kapittel op de kapelanen was minder vast als ze zouden wilden. Tussen de twee 
groepen van geestelijken, kanunniken en kapelanen, was een soort haat-liefde verhouding. Enerzijds 
droegen de kapelanen bij aan de eredienst door hun aanwezigheid tijdens het koorgebed en de 
kapittelmis. Anderzijds waren de kapelanen geneigd zich niet veel aan te trekken van het kapittel en 
hadden ze een eigen organisatievorm. Ook elders zien we deze ontwikkeling. Zo waren te Utrecht de 
kapelanen verbonden aan de kapittelkerk van Oud-Munster verenigd in een college met een eigen 
rentmeester voor de verdeling van de gezamenlijke inkomsten en uitgaven. De kapelanen hielden 
daar een eigen obituarium bij en andere registers (Hoven van Genderen, p. 148). 
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Conflicten tussen kanunniken en kapelanen

Conflicten tussen kapelanen en kanunniken

In Oud-Munster waren de verhoudingen tamelijk harmonieus, voor Breda zijn een aantal flinke ruzies 
bekend tussen kapelanen en kanunniken. Het conflict draaide om twee kernpunten. Het eerste punt 
was dat de kapelanen probeerden zich te onttrekken aan de verplichting aanwezig te zijn bij het 
koorgebed en de kapittelmis. Het tweede punt was dat de kapelanen zich verenigd hadden in een 
college en zelf al hun zaken wilden regelen zonder tussenkomst van het kapittel. In een 
verzoekschrift uit ca. 1470 aan de Heer van Breda wil het kapittel wijst het kapittel op een aantal 
misstanden die er bij de kapelanen ingeslopen zijn en wil deze kunnen corrigeren (Cerutti II p. 541-
545).  
Wat waren hun bezwaren: 

●     de kapelanen regelden zelf hun vervanging bij ziekte of afwezigheid 
●     de kapelanen namen missen voor hun eigen altaar op kerkelijke hoogtijdagen. Daardoor kon 

het gebeuren dat er gelijk aan een altaar een requiemmis gezongen en in het koor een 
gezongen mis was voor het H. Sacrament 

●     de kapelanen probeerden zich te onttrekken aan de verplichting de kapittelmis bij te wonen. 
Bij de kapelanen was hierover tweedracht ontstaan tussen de oude en de nieuwere kapelanen, 
maar ze weigerden het kapittel erbij te roepen als scheidsrechter. 

●     kapelanen hadden heimelijk inkomsten/rentes van hun altaar verkocht, zonder dit mede te 
delen aan het kapittel. 

●     de kapelanen legden geen financiële verantwoording af aan het kapittel 

Zo'n 4 jaar later deed Jan IV van Nassau en pastoor Willem van Alphen uitspraak in dit conflicht 
tussen de kapelanen en de kanunniken en tussen de kapelanen onderling (Cerutti II p. 611-620). Wat 
zijn de elementen van deze uitspraak:  

●     de kapelanen moesten het gezag van het kapittel erkennen over alle zaken in de kerk en 
aanwezig zijn bij het koorgebed 

●     de kanunniken mochten niet meer dan 60 dagen per jaar buiten de stad vertoeven, dekapelanen 
niet meer dan 30. Op de kerkelijke hoogtijdagen mochten de kapelanen alleen ontbreken met 
de toestemming van het kapittel. 

●     alle aanwezige geestelijken bij de missen gesticht voor het zielenheil van een overledene 
hadden recht op een uitkering 

●     de drie nieuwe kapelanen moesten eerst een bedrag van 3 R.g betalen aan de rentmeester van 
de kapelanen voor ze mee mogen doen aan alle uitdelingen. 

●     de kapelanen moesten nieuwe stichtingen van missen en jaargetijden altijd melden aan deken 
en kapittel en de pastoor en het kapittel mogen niet uitgesloten worden van de opbrengsten 
hiervan. 

●     het kapittel van zijn kant zou de kapelanen voortaan mee laten delen bij alle jaargetijden die 
gesticht worden door de Heren en Vrouwen van Breda, adellijke personen en geestelijken 
verbonden aan de OLV-kerk. Hiervan krijgt het kapittel twee derde deel, de kapelanen een 
derde deel. Alle andere jaargetijden zullen gelijk verdeeld worden. 

●     onder de hoogmis van het kapittel en de mis van de pastoor mochten niet langer op andere 
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Conflicten tussen kanunniken en kapelanen

plaatsen in de kerk of in een andere kapel te Breda andere missen gehouden worden. 
●     de kapelanen moesten een archiefkist aanleggen van alle stukken waarin verplichtingen 

vastgelegd zijn voor het college der kapelanen. Op deze kist kwamen drie sleutels, waarvan de 
deken van het kapittel er een krijgt. 

●     de kapelanen zullen een rentmeester verkiezen en deze presenteren aan het kapittel. De 
rentmeester zal ieder jaar verantwoording afleggen aan het kapittel. 

●     iedere nieuwe kapelaan moest bij binnenkomst de deken 2 Rijnse gulden geven, de 
kanunniken 1 Rijnse gulden en aan de kerkfabriek of voor de algemene kosten van de kerk 1 
Rijnse gulden. 

●     iedere nieuwe priester zal bij zijn eerste hoogmis twee Rijnse gulden aan de kerkfabriek 
afdragen 

●     de ornamenten en hulpstukken van de altaren moesten volledig en intact blijven 
●     indien een kapelaan een jaargetijde in een andere kerk sticht, was hij verplicht een zelfde 

jaargetijde in de eigen kerk te stichten 
●     de kapelanen hadden geen recht op een gratiejaar na overlijden 
●     de kapelanen mochten geen benoemingen aannemen buiten de parochie Breda zonder 

toestemming van het kapittel 
●     de kapelanen moesten voortaan bij hun aantrede een eed van trouw afleggen aan het kapittel 

Het gezag van het kapittel over de kerk en zijn bedienaren werd dus nog eens bevestigd in deze 
uitspraak. Een aantal zaken zijn met deze uitspraak ook duidelijk geworden die doorwerken voor het 
uitvoeren van jaargetijden. 

De kapelanen hadden en hebben het recht zelf verplichtingen aan te gaan voor het uitvoeren van 
jaargetijden. Voor het opbergen van de stukken hebben ze een eigen archief. Het is zelfs te 
beredeneren dat het obituarium van de kapelanen diende als toegang tot hun archief. In hun register 
wijken de genoemde jaartallen regelmatig van die genoemd in het register van de kanunniken. De 
kapelanen noteerden waarschijnlijk niet het sterfjaar, maar het jaar van stichting van de jaargetijde. 
Dit kan zowel voor als na het jaar van overlijden zijn. Een voorbeeld van voor is Simon Janszoon die 
Cock, overleden op 4 april. De kapelanen geven voor zijn memorie het jaar 1498, de kanunniken het 
jaar 1506. Volgens zijn zerk in de OLV-kerk was het inderdaad 1506. Een voorbeeld van na is 
Servatius van Meer, overleden op 1 oktober. De kapelanen geven als jaar 1511, de kanunniken en zijn 
zerk het jaar 1510. In totaal telden we 111 jaargetijden waar verschillen in jaar optraden tussen de 
beide registers. 

Wel werd bepaald dat alle geestelijken eerlijk mogen delen in de gelden geschonken voor 
jaargetijden. De kapelanen mochten geen andere geestelijken (deken en kanunniken en pastoor) 
uitsluiten en de inkomsten moesten gelijk verdeeld worden. 

Van hun kant moest het kapittel de kapelanen laten delen in de opbrengsten van de jaargetijden aan 
hen gegeven. Bij jaargetijden van adellijke personen en van geestelijken verbonden verbonden aan de 
kerk hadden de kapelanen recht op een derde deel. De overige jaargetijden werden gelijk verdeeld 
tussen kanunniken en kapelanen. In deze afspraak klinkt een standsbewustzijn door. Adellijke 
personen en geestelijken zouden zich meer verwant voelen met de kanunniken dan met de kapelanen. 
Verder zal er ook wel een materieel belang meegewogen hebben: adellijke personen betaalden vaak 
meer. 
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Conflicten tussen kanunniken en kapelanen

In het necrologium van de kanunniken is deze afspraak een aantal malen terug te zien bij de verdeling 
van de gelden. Zo ontvingen de kapelanen voor de jaargetijden van de adelijke personen Adrianus de 
Bruhezen (23 febr.) en Willem de Bye (27 febr.) een derde van het geld. Voor de adellijke personen 
hield men zich goed aan deze afspraak. De afspraak voor de geestelijken werd flexibel gehanteerd. 
Hier werd vaak gelijk verdeeld (kapelaan Alstinus Peters 13 mei; kapelaan Zebertus Boelens 15 mei). 
Soms kregen de kapelanen minder dan een derde deel (kapelaan Willem Bartels 20 mei). Een 
bijkomend gevolg is dat in de necrologium van de kanunniken een adellijke persoon met zijn titel 
werd aangeduid. In deze gevallen had het kapittel recht een op een groter deel. 
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Praktische invulling 

Praktische invulling door de kapelanen 

De kapelanen voerden op drie manieren memoriediensten uit voor overledenen. ten eerste waren daar 
de wekelijkse missen voor overledenen op grond van het beneficie verbonden aan het altaar. Bij hun 
aanstelling tot kapelaan verplichtten zij zich tot uitvoering. Dit was een individuele verplichting. 
Daarnaast gingen de kapelanen als college verplichtingen aan voor jaargetijden. Helemaal los van het 
kapittel ging het dan om missen voor overledenen op een altaar ergens in de kerk. Vaak zal dit een 
altaar zijn geweest in de buurt van de zerk. Zo bepaalde Willem Bye in zijn testament uit 1465 dat hij 
jaarlijks twee missen wilde 'ontrent der plaetsen dair hy begraven leeght' (GAB II 36 n.20 Coll. 
Scherft). Na de mis kon de dienstdoende priester naar het graf gaan en daar de twee boetpsalmen 
lezen samen met wat andere gebeden. 

Al deze verplichtingen legde het college van kapelanen neer in hun memorieboek. Dit het eerste deel 
van hun obituarium. Hierin wordt ook regelmatig aangetekend dat er naast een mis grafbezoek plaats 
moest vinden ('ad sepulchrum'). Zoals op 11 maart voor Maria, dochter van Hendrik Bonten. Voor 
haar moesten de kapelanen na 1527 ieder jaar een requiemmis houden en haar zerk bezoeken. Deze 
zerk lag in het schip van de kerk: ' in navi ecclesiae'. In en deel van de gevallen werd de priester 
ondersteund door de Bredase begijnen bij het grafbezoek. 

De bedragen die geschonken werden voor een dergelijk jaargetijde op een altaar waren een stuk 
bescheidener dan een heel beneficie stichten. Kostte een altaarbeneficie tussen de 20 en 50 Rijnse 
gulden per jaar. Een jaargetijde aan een altaar was een heel stuk goedkoper: tussen de 2 en 10 stuiver 
per jaar. Bovendien kon een jaargetijde veel simpeler gesticht worden. Het opnemen van een 
bepaling in het testament was al voldoende. Bij het stichten van een kapelanie was veel meer 
vooroverleg nodig en er moest een speciale akte opgesteld worden, vaak in het latijn. 

De uitdeling aan de aanwezige priesters kon in contant geld of in natura. Bij de natura-uitdelingen 
gaat het alleen om brood en wijn. Zo bepaalde Willem Bye in zijn testament uit 1465 dat alle 
priesters die voor hem baden iedere keer recht hadden op elk een wit tarwebrood (GAB II 36n.20 
Coll. Scherft). 

De andere jaargetijden (dit is de derde vorm) werden samen met de kanunniken volbracht. De 
begijnen noemden dit de zielmis van het kapittel op het hoge koor. Zoals we al zagen bij het conflict 
tussen de kapelanen en het kapittel werden de kapelanen geacht bij deze zielmis aanwezig te zijn. De 
opbrengsten werden dan meestal eerlijk verdeeld. Het kon ook een combinatie van beiden zijn. En 
een mis op het kanunnikenkoor en daarnaast een mis op een altaar elders in kerk. 

Praktische invulling door de kanunniken

Het kanunnikencollege werd gesticht in het jaar 1303 door heer Jacob, de deken van het dekenaat 
Hilvarenbeek. De parochie Breda viel onder dit dekenaat. De oprichting gebeurde met instemming 
van van de Heer van Breda (Oranjeboom 34 (1981) p. 4-83). De oprichting van het kapittel werd 
deels gefinancierd uit nieuwe fondsen, deels door herverdeling. De pastoor moest een deel van zijn 
inkomsten afstaan en twee bestaande kapelanieën werden omgezet in vier prebendes voor 
kanunniken. Achteraf ging de ene kapelanie over naar de proost van Catharinadal, want dit klooster 
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Praktische invulling 

maakte zware tijden door. Daarom startte het kapittel aanvankelijk met 11 kanunniken inclusief de 
deken. In 1372 zou daar een twaalfde bijkomen door een donatie van de Heer van Breda. 

Voor 1303 is er niets overgeleverd over het houden van jaargetijden in de Grote kerk. Misschien 
bestond er net zoals in andere parochiekerken al een college van memoriemeesters en werd uit dit 
college geput om het kapittel te vullen met geestelijken (Hoven van Genderen, 1997, p. 148). Het is 
wel zo dat noch in het obituarium van de kapelanen noch in het obituarium van de kanunniken 
personen zijn genoemd van voor 1303. Wat dat betreft werd dus een schone start gemaakt. Het is 
mogelijk dat de pastoor voor 1303 het houden van memoriediensten monopoliseerde. 

Het kapittel telde vanaf 1372 een aantal van twaalf kanunniken, die het koorgebed konden vervullen 
en bij de kapittelmis aanwezig konden zijn. Nu was het wel dat de kanunniken lang niet altijd 
aanwezig waren. Eind 15e eeuw waren er gemiddeld twee afwezig. Hun plaats werd dan 
overgenomen door vicarissen. In de plechtige viering op Sacramentsdag voor deken Carolus Oudaert 
is sprake van koorpriesters ('presbyteris choralibus'). Deze koorpriester worden op een lijn genoemd 
met de kapelanen en de vicarissen [AKANB1004]. 

Het standaard jaargetijde uitgevoerd door de kanunniken bestond uit een memorie tijdens de mis van 
het kapittel. Deze mis werd uitgevoerd en bijgewoond door de kanunniken, aangevuld door de 
aanwezige kapelanen. Kanunniken die verhinderd waren konden zich laten vervangen door 
vicarissen. 

Een tweede vorm bestond uit het geven van presentiegelden aan de kanunniken die aanwezig waren 
de vier onderdelen van het koorgebed. Ook de kapelanen en de vicarissen konden in deze uitdelingen 
meedelen. De stichter had dan vaak als motief om een heilige op een speciale dag extra te herdenken. 
Zoals de kanunnik Gummarus Dries, die zijn naamheilige extra bedacht met gebeden. 

Een derde vorm bestond uit het geven van een speciale mis waarbij de kanunniken aanwezig moesten 
zijn. Zo bepaalde Willem Bye in zijn testament dat vier keer per jaar de dag na zijn jaargetijde een 
gezongen requiemmis gehouden moest worden. Indien de deken of vice-deken in deze mis voorging, 
dan had die recht op een dubbele uitdeling. 

Achterin het necrologium van de kanunniken is een bijlage opgenomen met al deze bijzondere 
bepalingen voor missen en uitdelingen tijdens het koorgebed. Hiernaar wordt verwezen met 'in fine 
libri'. Daar is gedetailleerd beschreven welke geestelijken waar recht op hadden, maar ook allerlei 
aanvullende bepalingen. Zoals geld voor de koster om de klok te luiden, geld voor een waskaars om 
aan te steken voor het beeld van Maria. Allerlei andere functionarissen van de kerk waren erbij 
betrokken: de organist, degene die voor lucht zorgde voor het orgel ('flatore'), schoolkinderen voor de 
zang, de rentmeester van het kapittel etc. 
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1e kwartaal Obituarium kanunniken Breda

fol. 1 

Hic liber reditarum pertinuit ad capitulum Bredanum
Latere schrijfhand 

Januarius
[AKANB0001] Diae Lunae post primam dominicam huius mensis ante summam missam cantabitur 
missa de requiem pro domino ac magistro Carolo Oudart decano nisi festum impediat 10 st.// ort: 40 

Onderaan fol. 1 

[AKANB0002] Eodem die commemoratio venerabilis domini magistri Jheronimi dit Boiaert decani 
20 st., capellanis 10 st. vicariis 3 st.// ort: 80 

Onderaan fol. 1 

 
Deze twee missen onderaan fol. 1 

01-01

Circumcisio domini

[AKANB0003] Presentia in quator horis 10 R.g. fundata ab heredibus Domini Henrici Corput 
canonici// ort: 80 

[AKANB0004] Obitus Godefridi de Nispen sextarium siliginis anno 1452 //rogge: 16 

[AKANB0005] Obitus domini Walteri Strick capitulo fertellum siliginis anno 1464 //rogge: 4 

[AKANB0006] Obitus domini Cornelii Grymmer qui dedit capitulo librum sermocinarium 

[AKANB0007] Domini Henrici Corput canonici 15 st. capitulo capellanis 8 st. anno 1537// ort: 64 

Latere schrijfhand 

[AKANB0008] Domicellae Joannae Roevers uxoris Henrici Montens quondam receptoris de Breda 
fertellum siliginis //rogge: 4 

Latere schrijfhand 
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1e kwartaal Obituarium kanunniken Breda

01-02

[AKANB0009] Obitus domini Johannis Clerici curati in Rysberghen. Capitulo 10 st. et capellanis 10 
st. anno 1475// ort: 40 

[AKANB0010] Obitus Agathe uxoris quondam Petri Visschers fertellum siliginis. Capellanis 2 lopen 
anno 1476 //rogge: 4 

01-03

fol. 1vo 

01-04

01-05

01-06

Epyphania domini

[AKANB0011][a] Obitus Arnoldi Snoye et Elisabeth uxoris sue 6 gr. veteres// ort: 46 

[AKANB0012] Obitus Gregorii de Weert 4 gr. veteres mediatim anno 1528 3 st. 2 ort pro capitulo// 
ort: 14 

[AKANB0013] Praesentia in quator principalioribus horis fundata per dominum Theodericum de 
Mera capellanum 3 R.g. 4 st. inde habebit decanus duplum// ort: 256 

[AKANB0014] Magistri Egidii Brivincx capellani 14 st. equaliter 1566// ort: 28  
Latere aanvulling 

fol. 2 

01-07

01-08

[AKANB0015][a] Obitus domini Engelberti de Fine presbyteri 18 turn. facit 2 st.// ort: 8 

[AKANB0016][a] Obitus Gertrudis uxoris Walteri Calwardi 2 gr. veteres// ort: 14 
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1e kwartaal Obituarium kanunniken Breda

[AKANB0017] Obitus dominus Johannis Back capellani 10 st.anno 1536// ort: 40  
Latere aanvulling 

01-09

[AKANB0018][a] Obitus Henrici Boykens et Margaretae uxoris eius et Engelbertae filiae eorum 12 
gr. pag. mediatim// ort: 5  
In de linkermarge:"Nota. A nostra familia data occasione attende". 

fol. 2vo 

01-10

[AKANB0019][a] Commemoratio domini Arnoldi de Meldert 4 st.// ort: 16 

[AKANB0020] Commemoratio domini Wilhelmi Fortis decani 10 schell. turn. mediatim// ort: 26 

01-11

[AKANB0021] Obitus Ode uxoris Stephani Heys mediam coronam Francie mediatim anno 1428// 
ort: 23 

01-12

[AKANB0022] Obitus domini Johannis de Nispen capellani capitulo 10 st. capellanis 10 st. anno 
1502// ort: 40 

fol 3 

01-13

Octava Epyphaniae domini 9 lectionum

01-14

[AKANB0023] Obitus Hugemannus de Gageldonck 9 gr. veteres. Capellanis 15 gr. pag.// ort: 63 

[AKANB0024] Obitus Henrici Goylieven 17 st. 1 ort mediatim// ort: 34,5 

01-15

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/KAN1.HTM (3 of 21) [16/11/2008 13:09:47]



1e kwartaal Obituarium kanunniken Breda

Festum de nomine Jhesu duplex

[AKANB0025] Distributiones in quator horis pro capitulo 2 R.g. 10 st. et pro capellanis 16 require in 
fine libre// ort: 204 

[AKANB0026][a] Commemoratio domini Henrici Grusers decani Bekensis 9 gr. veteres, capellanis 3 
gr. veteres// ort: 63 

[AKANB0027] Obitus Clarisse beghine 1 lopen siliginis //rogge: 1 

[AKANB0028] Obitus Heilwigis de Wassener domine de Oesterhout 4 lopen siliginis mediatim //
rogge: 2  
Later hierbij geschreven: 'Het is deze Heylwigis van Wassenaer, die by de groote Bastart van 
Wassenaer, Heere van Breda, Oosterhout etc. niet wilde slapen' 

fol. 3vo 

01-16

[AKANB0029] Obitus Petri de Gagheldonck 12 gr. pag. mediatim// ort: 5 

[AKANB0030] Obitus domini Rumoldi Blerincx capellani. Capitulo 5 st. anno 1521// ort: 20 

01-17

Anthonii festum 9 lectionum

[AKANB0031] Fundatum et dotatum per dominum Anthonium de Buyten canonicum ecclesie Beate 
Marie Trajectensis pro quo assignavit duos florenos renenses in tribus horis principalibus et summa 
missa lucrandos.// ort: 160 

[AKANB0032] Item adhuc in eisdem horis distributio ordinata per dominum Anthonium Ribaert 
capellanum huius ecclesiae 8 schell. gr. pag. mediatim facit simul// ort: 36 

[AKANB0033][a] Obitus Johannis filii Luten et eius uxoris 4 schell. payement// ort: 2 

[AKANB0034] Obitus Zeberti Tierloots sculteti et uxoris 8,5 gr. veteres et 1 lopen siliginis anno 
1410// ort: 56 //rogge: 1 

[AKANB0035] Obitus venerabilis domini ac magistri Caroli Oudart decani huius ecclesiae. Quator 
florenos pro decano et capitulo require in fine libri. Notandum quod istud anniversarium celebrabitur 
semper cum primo post octavam Epiphaniae anno 1522 4 R.g.// ort: 320  
In de linkermarge:"Notandum" 
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1e kwartaal Obituarium kanunniken Breda

fol. 4 

01-18

[AKANB0036] Obitus Margaretae uxoris Stephani Heye 4 lopen siliginis anno 1452 //rogge: 4 

[AKANB0037] Obitus Petri de Buyten capitulo fertellum siliginis anno 1400 //rogge: 4 

[AKANB0038] Obitus domini Walteri van der Eept capellani 12 st. mediatim anno 1523// ort: 24 

[AKANB0039] Obitus domini Anthonii Hagaert capellani 4 st.// ort: 16  
Later schrijfhand. In de linkermarge met latere hand:"Hagoert bij Dussen" 

01-19

[AKANB0040][a] Obitus domini Johannis de Gageldonck militis 33 gr. pag. mediatim// ort: 12,5 

[AKANB0041] Obitus domini Arnoldi Westvalen canonici 7 gr. vet.// ort: 12,5  
In de linkermarge:"Nota" 

[AKANB0042] Obitus Johannis dicti Hoghe 7 gr. pag.// ort: 5,5 

[AKANB0043] Obitus domini Bartholomei Cant canonici huius ecclesiae fertellum siliginis //rogge: 
4 

[AKANB0044] Obitus domicelle Marie filie Goswini de Roma uxoris Petri de Daesdonck capitulo 
fertellum siliginis anno 1487 //rogge: 4 

fol. 4vo 

01-20

[AKANB0045] Obitus domini Jasparis de Lira 20 st. anno 1571// ort: 80  
Latere schrijfhand 

01-21

Agnetis Virginis 9 lectionum

[AKANB0046] Obitus domini Mychaelis Heys capellani 14 st. 1 ort anno 1506// ort: 57  
In de linker marge:'vacat' 
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1e kwartaal Obituarium kanunniken Breda

[AKANB0047] Obitus Laurencie filie Marcelii Koecks cum parentibus, fratribus et sororibus. 
Capitulo 14 st. capellanis 7 st. anno 1508// ort: 56 

01-22

fol. 5 

Vincentii Martyris 9 lectionum

01-23

[AKANB0048][a] Commemoratio domini Gherardi Grusers presbyteri 5 schell. turn.// ort: 26,5 

[AKANB0049][a] Obitus Henrici Aniers et Eve seu uxoris 3 gr. pag.// ort: 4,5 

HvP leest: 'Aviers' 

[AKANB0050] Obitus domini Wytoldi Stout canonici 12 st., capellanis 5 st. 1 gr. Brab. anno 1470// 
ort: 48 

01-24

[AKANB0051] Obitus Theoderici Snoeye et Gertrudis uxoris 7,5 gr. veteres// ort: 53 

[AKANB0052] Obitus domini Godefridi Petri capellani 14 st. mediatim anno 1494// ort: 28 

[AKANB0053] Commemoratio Johannis Pauli de Ledege bastionarii huius capituli 20 st. Inde habent 
capellani tertiam partem// ort: 53 

01-25

Conversio Pauli apostoli

[AKANB0054][a] Obitus Adelise de Fine 2 gr. pag. mediatim// ort: 1,5 

[AKANB0055] Obitus Petri Stephani florenum aureum Arnoldi facit 12,5 st.// ort: 50 

[AKANB0056] Obitus Rutgheri de Bruhezen et Heilwigis de Meykenbroeck parentum Cornelii de 
Bruhezen capitulo 10 gr. veteres// ort: 70 

[AKANB0057] Obitus domini Laurencii Cornelii de Heydis capellani 25 st. anno 1522// ort: 100 
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1e kwartaal Obituarium kanunniken Breda

fol.5vo 

01-26

[AKANB0058] Obitus Theoderici Fortis 2 schell. gr. pag. mediatim anno 1381// ort: 9 

HvP geeft foutief 1481 

[AKANB0059] Obitus domini Arnoldi Grauwe presbyteri 2 schell. gr. pag. mediatim// ort: 9 

[AKANB0060] Obitus domini Johannis Potters presbyteri 12 gr. pag. mediatim// ort: 5 

[AKANB0061] Obitus magistri Johannis Leckerkerck curati huius ecclesiae. Halve Wilhelmus scilt 
pro 12 st. anno 1470// ort: 48 

01-27

[AKANB0062] Obitus Thome Tierloet 7,5 gr. veteres anno 1414// ort: 53 

[AKANB0063] Magistri Francisci de Eyndmaer capellani 6 st. anno 1544// ort: 24 

Later bijgeschreven 

01-28

[AKANB0064] Commemoratio venerabilis domini et magistri Rasonis Voecht decani huius ecclesiae 
10 st.// ort: 40 

fol. 6 

01-29

[AKANB0065][a] Obitus Elisabeth Sterts 8 gr. pag. mediatim// ort: 3 

[AKANB0066][a] Obitus Nicolai de Oeckele senioris 8 gr. pag. mediatim// ort: 3 

[AKANB0067] Obitus domicelle Elizabeth de Grobbendonck relicte Johannis van der Dussen. 
Capitulo 25 st. cum dyacono et subdyacono anno 1513// ort: 100 

[AKANB0068] Obitus domini Petri Megen canonici in Aggere Sancti Martini 10 st. 1571// ort: 40 
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1e kwartaal Obituarium kanunniken Breda

Later bijgeschreven 

01-30

01-31

[AKANB0069] Obitus Johannis Voicht patris magistri Rasonis Voicht dacani huius ecclesiae pro 
capitulo 12 st. et pro capellanis vicariis non beneficiatis praesentibus 6 st.// ort: 48 

fol. 6vo 

FEBRUARIUS
[AKANB0070] Die lune post primam dominicam huius mensis ante summam missam cantabitur 
missa de requiem pro domino et magistro Carolo Oudart decano nisi festum impediat 10 st.// ort 40 

Onderaan fol. 6vo 

[AKANB0071] Eodem die commemoratio venerabilis domini magistri Jheronimi du Blioul decani 20 
st. capellanis 10 st. vicariis 3 st.// ort 80 

Onderaan fol. 6vo 

02-01

[AKANB0072][a] Obitus Johannis de Bruxcella canonici 11 gr. pag. capellanis 5 gr. pag.// ort: 9 

[AKANB0073] Obitus Petri de Ypelaer 2,5 lopen siliginis mediatim anno 1438 //rogge: 1,25 

02-02

Purificatio Marie triplex

[AKANB0074] Obitus Gertrudis uxoris Bartholomei de Aqua 7 gr. veteres mediatim// ort: 27 

[AKANB0075] Distributiones ordinate per Johannem Pauli de Ledege bastionarii huius capituli 20 st. 
et 8 lopen siliginis inde habent capellani tertiam partem// ort: 53,5// rogge: 5 

02-03

[AKANB0076] Obitus Jacobi Roveri filii Johannis Bye 4 schell. turn. capellanis 2 gr. veteres anno 
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1e kwartaal Obituarium kanunniken Breda

[13]91// ort: 21 

[AKANB0077] Obitus illustris comitis Johannis de Nassou domini de Breda capitulo 4 scuta veteres, 
capellanis 2 scuta veteres anno 1475// ort: 996 

In de linkermarge 'Nota' en 'nihil'. Bedrag niet weergegeven in stuivers. 

[AKANB0078] Obitus Helwygis Arnoldi de Leidis 10 stuvers anno 1569// ort: 40 

Latere schrijfhand 

fol. 7 

02-04

[AKANB0079][a] Commemoratio domini de Lecka et de Breda senioris 7 schell. gr. pag.// ort: 63 

[AKANB0080] Commemoratio domini Henrici Aniers canonici 2 gr. veteres inde habent capellani 
medium gr. vetris// ort: 14 

[AKANB0081] Obitus Johannis Roveri de Rysberghen 8,5 schell. gr. pag. mediatim anno 1439// ort: 
37 

[AKANB0082] Obitus Aleydis de Hemert 2 fertellum siliginis, capellanis 4 lopen siliginis //rogge: 8 

[AKANB0083] Obitus magistri Cornelii de Zelbach canonici sancti Salvatoris Trajectensis pro 
capitulo 14 gr. veteres anno 1509// ort: 98 

Zie: Hoven van Genderen, B. van den, De Heren van de Kerk. De kanunniken van 
Oudmunster te Utrecht in de late middeleeuwen, Zutphen 1997. p. 730. Kanunnik 
tussen 1476 en 1509. Benoemd te Utrecht op voordracht van de keizer.Was thesaurier 
van Oudmunster. Overleden 4 febr. 1509

02-05

Agathe virginis 9 lectionum

02-06

[AKANB0084][a] Commemoratio domini Hugonis Decani 5 gr. veteres mediatim// ort: 18 

[AKANB0085][a] Obitus Johannis Tielmanni 8 gr. pag. mediatim// ort: 3 
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1e kwartaal Obituarium kanunniken Breda

[AKANB0086] Obitus domicelle Lylie Oesterzeel 12,5 st. anno 1440// ort: 50 

fol 7vo 

02-07

[AKANB0087] Obitus Margarete Wryters relicte Marcelii Coeck senioris opten Molengraft duos 
florenos aureos Arnoldi mediatim floreno ad 12 st. computato anno 1524// ort: 50 

02-08

[AKANB0088] Obitus domicelle Barbare Colevers uxoris Johannis de Overhoff cum diacono et 
subdiacono. Pro decano et canonicis interessentibus et praesentibus 22 st. et pro capellanis, vicariis, 
cantoribus et succentore interessentibus et praesentibus equaliter dividendi 10 st. et pro diacono et 
subdiacono in missa ministrantibus 1 st. et pro matriculariis 1 st.// ort: 88 

In de linkermarge: 'Nota' 12 st.' 

02-09

[AKANB0089] Obitus Margarete uxoris Henrici de Winter capitulo unum florenum Brabancie 
capellanis 3 st. 1 ort. Item adhuc 10 st. mediatim anno 1451// ort: 47 

[AKANB0090] Obitus domini Johannis Vuchtscoet canonici capitulo 8 gr. veteres capellanis 4 gr. 
veteres anno 1517// ort: 56 

fol. 8 

02-10

02-11

[AKANB0091][a] Commemoratio domini Johannis Grauwe presbyteri 6 gr. veteres capellanis 2 gr. 
veteres// ort: 42 

[AKANB0092][a] Obitus Ghiselberti Bye 9 gr. veteres mediatim anno 1351// ort: 31,5 

02-12

[AKANB0093] Obitus domini Arnoldi Beionis presbyteri 4 gr. pag. mediatim anno 1385// ort: 2 
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02-13

[AKANB0094] Obitus Elizabeth uxoris quondam Jacobi de Galder fertellum siliginis mediatim //
rogge: 2 

[AKANB0095] Commemoratio Johannis Pauli de Ledege bastionarii huius capituli 20 st. inde habent 
capellani tertiam partem// ort: 53 

fol. 8vo 

02-14

[AKANB0096] Obitus Catharine de Hambroeck 7,5 gr. veteres anno 1410// ort: 53 

[AKANB0097] Obitus domini et magistri Antonii Vaillant decani huius ecclesiae 2 R.g. anno 1570// 
ort: 160 

Latere schrijfhand 

02-15

[AKANB0098] Commemoratio venerabilis domini et magistri Rasonis Voecht decani huius ecclesie 
10 st.// ort: 40 

02-16

[AKANB0099][a] Obitus Catharine de Eyndoven 2 gr. veteres// ort: 14 

02-17

[AKANB0100][a] Obitus Hildegundis sororis Nicolai de Eyndoven 6 gr. pag. capellanis 3 gr. pag.// 
ort: 5 

fol. 9 

02-18

[AKANB0101] Obitus domini ac magistri Arnoldi Reginaldi canonici Antwerpiensis et sororum 
parentum 9,5 lopen siliginis. Anno 1475 //rogge: 9,5 

02-19
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[AKANB0102] Commemoratio domini Wilhelmi Fortis decani 10 schell. turn. mediatim// ort: 24,5 

02-20

[AKANB0103] Commemoratio domini Martini Florencii curati huius ecclesiae et domini Hugemanni 
Florencii presbyteri fertellum siliginis capellanis 2 lopen //rogge: 4 

[AKANB0104] Obitus domicelle Margarete de Beversluys halstarium siliginis mediatim anno 1483 //
rogge: 4 

fol. 9vo 

02-21

[AKANB0105] Obitus Johannis de Nyspen 2 schell. gr. pag. mediatim anno 1418// ort: 9 

[AKANB0106] Obitus Wilhelmi Walteri fertellum siliginis capellanis 1 lopen anno 1456 //rogge: 4 

02-22

Cathedra Pauli

[AKANB0107] Obitus Johannis de Udendorp 4 lopen siliginis anno 1433 //rogge: 4 

02-23

[AKANB0108] Obitus domini Matthie de Borcht investiti de Delft 8 gr. pag. capellanis 4 gr. pag.// 
ort: 8 

[AKANB0109] Obitus Bartholomei de Aqua 7,5 gr. vet. mediatim//ort: 26,5 

[AKANB0110] Obitus domini Martini Florencii curati huius ecclesiae duas partes floreni renensis 
mediatim// ort: 25 

[AKANB0111] Obitus domini Johannis Zibben canonici 12,5 stuvers anno 1464// ort: 48 

[AKANB0112] Obitus Adriani de Bruhezen receptoris domini de Nassou 3,5 florenos renensis in de 
habent capellani terciam partem anno 1513// ort: 185 

[AKANB0113] Obitus domini Michaelis Damessn. capellani 14 st. capellanis anno 1533// ort: 56 
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1e kwartaal Obituarium kanunniken Breda

Latere schrijfhand 

fol. 10 

02-24

Matthie apostoli

[AKANB0114][a] Obitus Egidii de Vinea senioris 12 gr. pag. equaliter// ort: 5 

[AKANB0115] Obitus Arnoldi Ront famuli domicelli de Nassou 12 gr. pag. mediatim// ort: 5 

02-25

[AKANB0116] Obitus Petri Bonten 7,5 gr. veteres anno 1411// ort: 53 

02-26

[AKANB0117] Obitus Huberti Smaecpeper famuli domini Wilhelmi Fortis 4 gr. veteres mediatim// 
ort: 12 

Boven de afkorting voor famuli voluit 'famuli' geschreven 

[AKANB0118] Obitus Wilhelmi filii Petri Martini de Steenbergen 2 schell. gr. pag.// ort: 16 

02-27

[AKANB0119] Obitus domini Walteri Zwanenvoetz et parentum eius 6 gr. veteres mediatim// ort: 21 

[AKANB0120] Obitus Wilhelmi Bye et commemoratio aliorum 9 Arnoldus gulden inde habent 
capellani terciam partem cum diacono et subdiacono. Decanus vel canonicus officians habet duplum// 
ort: 240 

'Decanus' tot ' duplum' vage letters op microfiche, lezing van HvP 

fol. 10vo (na 9 Arnoldus gul) 

[AKANB0121] Obitus domini et magistri Johannis de Avoert capellani 8 st. Capellanis 5 st. anno 
1494// ort: 32 

In de linkermarge later bijgeschreven: 'Forte Hagoert een buerte by Dussen) 
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[AKANB0122] Obitus Yde de Laerhoven uxoris Egidii de Buyten 20 st. inde habent capellani tertiam 
partem anno 1512// ort: 53 

02-28

[AKANB0123] Obitus Antonius Bigghen 5 gr. veteres mediatim// ort: 18 

[AKANB0124] Obitus domini Adriani de Mola alias Beys capellani fertellum siliginis 1429 //rogge: 
4 

[AKANB0125] Obitus domini Rasonis Cornelii canonici capitulo 24 st. capellanis 12 st. anno 1516// 
ort: 96 

02-29

[AKANB0126] Obitus Elizabeth Tsertoghen capitulo fertellum siliginis et celebratur semper omni 
anno ad feriam sextam post Invocavit //rogge: 4 

fol. 11 

MARCIUS

03-01

[AKANB0127] Die lune primam Dominicam huius mensis ante summam missam cantatibur missa de 
requiem pro domino et magistro Carolo Oudart decano nisi festum impediat 10 st.// ort: 40 

[AKANB0128] Eodem die commemoratio venerabilis domini magistri Jheronimi du Blioul decani 20 
st., capellanis 10 st. vicariis 3 st.// ort: 80 

[AKANB0129] Obitus domini Nicolai de Aerle capellani 20 st. mediatim anno 1506// ort: 40 

03-02

[AKANB0130][a] Obitus Elizabeth Hermanni de Ponte uxoris 6 gr. pag. mediatim// ort: 5,2 

In de rechtermarge bijgeschreven: 'Celebratur iste die...' 

[AKANB0131] Obitus domini Johannis de Lusdonck alias Cruysken capellani et suorum parentum ac 
Wilhelme de Gestel fertellum siliginis et 2 st.// ort: 8 //rogge: 4 
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03-03

[AKANB0132] Obitus Ysabele uxoris Egidii de Vinea 12 gr. pag. mediatim// ort: 5 

Later boven 'Vinea' bijgeschreven: 'Wyngaerden' 

[AKANB0133] Obitus magistri Johannis de Nassou canonici ac plebani huius ecclesiae 15 gr. veteres 
anno 1505// ort: 105 

fol. 11vo 

03-04

[AKANB0134][a] Obitus Marcelii Tintoris de Hosenhout 5 schell. turn.// ort: 24,2 

[AKANB0135] Obitus domini Petri de Stella 14 st. 1 ort// ort: 56 

[AKANB0136] Obitus Cristiani de Buyten halstarium siliginis mediatim anno 1520 //rogge: 4 

03-05

[AKANB0137] Obitus Johannis Bye filii Jacobi Roveri 4 gr. veteres anno 1399// ort: 28 

[AKANB0138] Obitus Henrici Cristus fertellum siliginis anno 1434 //rogge: 4 

[AKANB0139] Obitus magistri Godefridi de Nyspen capitulo 10 st. anno 1481// ort: 40 

[AKANB0140] Obitus magistri Ambrosii Oudart 12 gr. veteres inde habent capellani terciam partem 
anno 1518. Pro capitulo 14 st. decanus duplum// ort: 56 

03-06

[AKANB0141] Obitus Egidii de Meer fertellum siliginis anno 1425 //rogge: 4 

[AKANB0142] Obitus domicelle Catherine de Vriesel relicte quondam Nycolai uut den Campe 
capitulo unum scutum veteres 8 schell. gr. pag. et unum florenum Hollandie cum decem mitis pag. 
cum diacono et subdiacono inde habet plebanus 3 gr. veteres anno 1464. Facit pro capitulo // ort: 227 

'Facit pro capitulo' later bijgeschreven. fol. 12 

03-07
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1e kwartaal Obituarium kanunniken Breda

[AKANB0143] Obitus domicelle Elizabeth de Beversluys uxoris Johannis de Nederven 7,5 gr. 
veteres// ort: 53 

[AKANB0144] Obitus domini Anthonii Roberti capellani 5 st.// ort: 20 

Latere schrijfhand 

03-08

[AKANB0145] Obitus domicelle Elizabeth Alblas relicte Thome de Wyffliet 7,5 gr. veteres// ort: 53 

03-09

[AKANB0146] Obitus domicelle Avezoete van den Water 4 st. en 3 ort anno 1417// ort: 19 

[AKANB0147] Obitus magistri Rolandi de Meer canonici sancti Servatii Trajectensis pro capitulo 
duo fertellum siliginis capellanis 10 st. anno 1487 //rogge: 8 

[AKANB0148] Obitus Mecteldis Maes uxoris Theodorici de Haestrec 12,5 st.// ort: 50 

Latere schrijfhand 

fol. 12vo 

03-10

[AKANB0149][a] Obitus domini Arnoldi de Meldert canonici 9 gr. veteres capellanis 5 gr. veteres// 
ort: 63 

[AKANB0150] Obitus Johannis filii Huberti de Ypelaer fertellum siliginis //rogge: 4 

[AKANB0151] Obitus Gerardi dicti Bonten 8 gr. pag. mediatim// ort: 3 

[AKANB0152] Obitus Wilhelmi de Bye junioris 12 gr. veteres mediatim anno 1504// ort: 42 

03-11

[AKANB0153] Obitus domini Walteri Keyen presbyteri 5 mediatim. Item adhuc 33 st. mediatim 
anno 1502// ort: 76 

03-12
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Gregorii Pape duplex

[AKANB0154][a] Obitus domini Henrici dicti Grusers canonici, qui fuit decanus Bekensis ac 
investitus de Ghilse 9 gr. veteres capellanis 3 gr. veteres// ort: 63 

[AKANB0155] Obitus Cornelii filii Gregorii de Weert 4 gr. veteres mediatim pro capitulo 2 st. 3 ort 
1528// ort: 11 

Latere schrijfhand 

[AKANB0156] Obitus Barbare de Oesterzeel 12 st. capellanis 8 st. anno 1532// ort: 48 

Latere schrijfhand 

fol. 13 

03-13

03-14

[AKANB0157] Obitus domini Johannis Rusenaer 12 gr. pag. capellanis 6 gr. pag.// ort: 9 

[AKANB0158] Obitus domini Petri Couwelaer capellani 5 st. anno 1518// ort: 20 

03-15

[AKANB0159] Commemoratio venerabilis domini ac magistri Wilhelmi de Oesterzeel 20 st. 
mediatim// ort: 40 

03-16

[AKANB0160][a] Obitus Arnoldi de Neste patris ac matris 4 gr. veteres capellanis 2 gr. veteres// ort: 
28 

[AKANB0161] Obitus domini Petri Haghen canonici 6 schell. gr. pag. anno 1451// ort: 54 

[AKANB0162] Obitus domini Petri Adriani Stephani capellani 14 st. anno 1523// ort: 52 

fol. 13vo 

03-17
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Gertrudis virginis 9 lectionum

[AKANB0163] Festum domini Jacobi Wolfram 14 st. capellanis 10 st. anno 1480// ort: 56 

[AKANB0164] Obitus domini Anthonii Ribaert capellani duos florenos Reynaldi mediatim anno 
1499// ort: 64 

[AKANB0165] Obitus Marie uxoris Johannis de Beerse fertellum siliginis mediatim anno 1505 //
rogge: 2 

03-18

03-19

[AKANB0166][a] Obitus Aleydis Blarincx 3 gr. pag. mediatim// ort: 2,25 

[AKANB0167] Commemoratio Margarete Stephani uxoris quondam Gregorii de Weert 5 gr. veteres 
mediatim 1528// ort: 17,5 

Latere schrijfhand. HvP geeft als jaar 1428 

[AKANB0168] Festum Joseph 9 lectionum fundatum per dominum et magistrum Henricum Loyen 
theologie Licenciatum canonicum huius ecclesiae 12 st. in quator horis// ort: 48 

Latere schrijfhand 

03-20

[AKANB0169] Obitus Margarete Evergheers beghine 6 gr. pag. mediatim// ort: 4,25 

[AKANB0170] Obitus domini Jacobi Pigghen capellani 10 st. capellanis totidem anno 1504// ort: 40 

fol. 14 

03-21

Benedicti abbatis 9 lectionum

[AKANB0171] Obitus venerabilis viri magistri Rasonis Voecht decani huius ecclesie pro capitulo 24 
st. et capellanis vicariis chori sociis 7 st. cum dyacono et subdiacono anno 1492// ort: 96 

In de linkermarge: 'Nota. 12 st.' 
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[AKANB0172] Obitus domicelle Catharine de Beversluis uxoris magistri Johannis de Holten sculteti 
in Heydis// ort: 92 

Latere schrijfhand 

03-22

[AKANB0173] Obitus Hildegundis uxoris Huberti de Ypelaer 3 schell. gr. pag. mediatim// ort: 14 

[AKANB0174] Obitus Johanne de Meere beghine 4 schell. gr. pag. anno 1475// ort: 36 

[AKANB0175] Obitus domini Severini Montens canonici subdiaconi 15 st. anno 1553// ort: 60 

Latere schrijfhand 

03-23

[AKANB0176][a] Obitus Godefridi Decani et Katherine uxoris sue 5 gr. pag. capitulo 2 gr.// ort: 4,25 

In de linkermarge:'Nota' 

[AKANB0177][a] Obitus Johannis van der Heyen armigeri 7 gr. veteres anno 1417// ort: 53 

[AKANB0178] Obitus domini Johannis Droech capellani 5 st. anno 1534// ort: 20 

Latere schrijfhand 

fol. 14vo 

03-24

[AKANB0179] Commemoratio domini Johannis de Pollanen domini de Lecka et de Breda junioris 2 
scuta veteres, capellanis medium scutum veterem// ort: 224 

[AKANB0180] Generose domine Anne ab Egmonda principis Auracee 4 scutis anno 1558// ort: 448 

Latere schrijfhand. In de linkermarge:'Nota' 

03-25

Annunciatio Marie virginis triplex
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[AKANB0181][a] In hoc festo habent canonici 7 gr. veteres, capellanis vero 3 gr. veteres// ort: 49 

[AKANB0182][a] Obitus Johannis Laets senioris 9 gr. pag. mediatim 1 st. 1 ort// ort: 5 

[AKANB0183][a] Obitus Henrici Snellardi presbyteri 20 schell. turn. mediatim// ort: 53 

[AKANB0184] Distributiones in isto festo ad omnes horas 39 st. require in fine libri// ort: 158 

03-26

[AKANB0185][a] Obitus Johannis de Aertscot 8 gr. pag. mediatim// ort: 3 

[AKANB0186] Obitus Wytmanni van der Beeck junioris fertellum siliginis capellanis 2 lopen anno 
1441 //rogge: 4 

[AKANB0187] Obitus domini Johannis Sonck canonici 7,5 gr. veteres anno 1453// ort: 53 

fol. 15 

[AKANB0188] Obitus domini et magistri Gerardi Vlemincx decani 

Latere schrijfhand 

03-27

[AKANB0189][a] Obitus Gudule de Calfsdonck 1 schell. gr. pag. anno 1319// ort: 9 

In Commemoratieregister kapelanen 1419, lijkt aannemelijker 

[AKANB0190][a] Obitus Zeberti de Ypelaer 4 schell. gr. pag. mediatim// ort: 18 

[AKANB0191][a] Obitus Johannis Laets junioris 1 st. 1 ort// ort: 5 

Oorspr. bedrag van '9 gr. pag.' doorgestreept en vervangen door 1 st. 1 ort 

03-28

[AKANB0192][a] Obitus Johannis Godefridi filii Rulinii 12 gr. pag.// ort: 9 

Boven Rulinii later bijgeschreven:'Rycel' 
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[AKANB0193] Obitus domini Petri Norys canonici 7 gr. veteres, capellanis 2 gr. veteres anno 1414// 
ort: 53 

[AKANB0194] Obitus Johannis van Sel fertellum siliginis capellanis 2 lopen anno 1459 //rogge: 4 

In de linkermarge later bijgeschreven:'van Sel'. 

[AKANB0195] Obitus Margarete de Vuchschoet fertellum siliginis anno 1466 //rogge: 4 

[AKANB0196] Commemoratio Johannis Pauli de Ledege bastionarii huius capituli 20 st. inde habent 
capellani terciam partem// ort: 53 

fol. 15vo 

03-29

03-30

[AKANB0197] Obitus domini Wilhelmi domini de Oesterhout militis 4 lopen siliginis capellanis 2 
lopen siliginis //rogge: 4 

[AKANB0198] Obitus Egidii uut den Campe junioris fertellum siliginis mediatim anno 1461 //rogge: 
2 

03-31

[AKANB0199][a] Obitus domini Wilhelmi de Ykele canonici ac investiti de Baerle 10 gr. veteres// 
ort: 70 

[AKANB0200][a] Obitus Roberti Johannis 12 gr. pag. capellanis 6 gr. pag.// ort: 9 

[AKANB0201] Magistri Johannis Ancelmi capellani 14 st. anno 1538// ort: 56 

Latere schrijfhand 
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fol. 16 

APRILIS
[AKANB0202] Die lune post primam dominicam huius mensis ante summam missam cantatibur 
missa de requiem pro domino et magistro Carolo Oudart decani nisi festum impediat 10 st.// ort: 40 

[AKANB0203] Eodem die commemoratio magistri Jheronimi du Blioul decani 20 st. capellanis 10 st. 
vicariis 3 st.// ort: 80 

04-01

[AKANB0204][a] Obitus domine Ode de Lecka et de Breda 6 schell. gr. pag. anno 1353// ort: 54 

[AKANB0205] Obitus domini Johannis Becie presbyteri capitulo 10 st. anno 1531// ort: 40 

Latere schrijfhand. In de linkermarge:'Nota' 

04-02

Marie Egipciace duplex

[AKANB0206][a] Obitus Arnoldi Aggaert 8 gr. pag. mediatim// ort: 3 

In de linkermarge: 'Eggaert'en 'Nota' 

[AKANB0207][a] Commemoratio domini Wilhelmi Fortis decani 10 schell. turnenses mediatim// ort: 
26,25 

Boven 'Fortis' later bijgeschreven: 'Starck' 

[AKANB0208] Obitus Margarete relicte Petri Godefridi de Meerlo capitulo 20 stuvers anno 1467// 
ort: 80 

[AKANB0209] Obitus Elizabeth uxoris Johannis van Sel 10 st. anno 1467// ort: 40 

In de linkermarge later bijgeschreven: 'van Zel' 

[AKANB0210] Obitus domini Petri de Hoegh canonici anno 1575 secundo april 16 st.// ort: 64 

Latere schrijfhand 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/KAN2.HTM (1 of 23) [16/11/2008 13:09:50]
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04-03

fol. 16vo 

04-04

Ambrosii episcopi duplex

[AKANB0211] Obitus Johannes de Nederveen 7,5 gr. veteres anno 1495// ort: 53 

[AKANB0212] Obitus Symonis Johannis et Elizabeth van der Ryt sue uxoris et suorum parentum 30 
st. mediatim anno 1506// ort: 60 

04-05

[AKANB0213][a] Obitus Elizabeth Smoutkens 2 gr. pag.// ort: 2 

[AKANB0214] Obitus Helwigis de Nispen uxoris Johannis de Bruhesen 20 st. anno 1535// ort: 80 

Latere schrijfhand 

04-06

[AKANB0215][a] Obitus Ancelmi filii Ancelmi de Eyndoven 2 gr. pag.// ort: 2 

[AKANB0216] Obitus domicelle Jacobe de Butlant uxoris Rolandi Zebrecht Tierloets 8,5 gr. veteres 
et 1 lopen siliginis anno 1454// ort: 59,25 //rogge: 1 

In de linkermarge later bijgeschreven: 'Botlant'en 'Nota' 

[AKANB0217] Obitus domini Arnoldi Stevens fertellum siliginis anno 1468 //rogge: 4 

fol. 17 

04-07

04-08

[AKANB0218][a] Commemoratio domini Hugonis decani 5 gr. veteres mediatim// ort: 18 

[AKANB0219] Obitus Marie Cortricx halstarium siliginis anno 1465 //rogge: 8 
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[AKANB0220] Obitus domini Johannis Borchman canonici capitulo 8 gr. veteres capellanis 4 gr. 
veteres anno 1525// ort: 56 

04-09

[AKANB0221] Obitus Clare Ribaerts beghine fertellum siliginis anno 1481 //rogge: 4 

[AKANB0222] Obitus domini Bertoldi Heymanni capellani 4 st. 3 ort mediatim// ort: 10 

[AKANB0223] Obitus Johannis van der Poort halstarium siliginis mediatim anno 1477 //rogge: 4 

[AKANB0224] Obitus Johanne uxoris quondam Johannis Gysberti de Ypelaer 10 st. cum marito// 
ort: 40 

Latere schrijfhand 

[AKANB0225] Obitus domini et magistri Johannis Potties capellani 7 st.// ort: 28 

Latere schrijfhand 

fol. 17vo 

04-10

[AKANB0226] Obitus domini Wilhelmi Haghen curati huius ecclesie 3 lopen siliginis anno 1435 //
rogge: 3 

04-11

[AKANB0227] Obitus Arnoldi Block 12 gr. pag. mediatim// ort: 5 

[AKANB0228] Obitus magistri Hugonis Cloet canonici 8 gr. veteres capellanis 2 gr. veteres// ort: 56 

[AKANB0229] Obitus Johannis Monten fertellum siliginis anno 1442 //rogge: 4 

[AKANB0230] Obitus Margarete uxoris Wilhelmi Scheyve 5 lopen siliginis anno 1463 //rogge: 5 

[AKANB0231] Obitus domicelle Johanne de Kyefhoeck uxoris quondam Ade de Nyspen 4 lopen 
siliginis anno 1476 //rogge: 4 

In de linkermarge later bijgeschreven:'Nota et a nostra' 
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04-12

[AKANB0232][a] Commemoratio domini Johannis Grauwe 5 gr. veteres capellanis 2 gr. veteres// 
ort: 35 

[AKANB0233] Obitus domini Johannis Snoeyen alias Voecht canonici huius ecclesie fertellum 
siliginis anno 1481 //rogge: 4 

[AKANB0234] Obitus Wilhelmi Boeykens capitulo fertellum siliginis capellanis 2 lopen anno 1518 //
rogge: 4 

04-13

[AKANB0235] Obitus Johannis Pauli alias de Ledeghe bastionarii huius capituli 36 st. inde habent 
capellani terciam partem 23 st. anno 1511// ort: 96 

fol. 18 (begint na 'huius') 

04-14

[AKANB0236][a] Obitus Walteri dicti Sterke 5 schell. turn.// ort: 26,25 

[AKANB0237][a] Obitus Aleyde uxoris Johannis Laets 9 gr. pag. mediatim 1 st. 1 ort.// ort: 5 

04-15

[AKANB0238] Obitus Nicolai uut den Campe fertellum siliginis anno 1459 //rogge: 4 

[AKANB0239] Obitus magistri Johannis Storm quondam canonici huius ecclesie 12 st. capellanis 2 
lopen siliginis anno 1510// ort: 48 

[AKANB0240] Obitus domini Adriani de Buiten capellani 7 st. capellanis 7 st. 1540// ort: 28 

Latere schrijfhand 

04-16

fol. 18vo 

04-17
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[AKANB0241] Obitus Elizabeth uxoris Hughemanni de Gageldonck 9 gr. veteres mediatim anno 
1386// ort: 31,5 

[AKANB0242] Obitus Nycolai Johannis de Goerle 5 st. anno 1474// ort: 20 

[AKANB0243] Obitus Henrici de Hasselt capitulo 12 st. anno 1504// ort: 48 

[AKANB0244] Obitus domini Henrici Zibs custodis 7 st. anno 1570// ort: 28 

Latere schrijfhand 

04-18

[AKANB0245] Obitus domini Arnoldi Sanctus canonici huius ecclesie capitulo 10 st. capellanis 5 st. 
anno 1474// ort: 40 

04-19

[AKANB0246] Commemoratio venerabilis domini et magistri Rasonis Voecht decani huius ecclesie 
10 st.// ort: 40 

fol. 19 

04-20

[AKANB0247] Obitus generose domicelle Marie de Heynsberghe et de Loen conthoralis comitis 
Johannis de Nassou domini de Breda capitulo 4 scutis veteres et capellanis 2 scutis veteres anno 
1502// ort: 448 

In de linkermarge later bijgeschreven:'Nota' 

[AKANB0248] Obitus Marie de Ringhelberch capitulo 14 st. anno 1503// ort: 56 

04-21

[AKANB0249] Obitus Johannes van der Beversluys capitulo 7,5 gr. veteres capellanis 5 st. et curato 
2 st. anno 1459// ort: 53 

[AKANB0250] Obitus Henrici Winters capitulo florenum Brabancie capellanis 3 st. 1 ort. Item adhuc 
10 st. mediatim// ort: 47 

[AKANB0251] Obitus domini Theodrici de Mera capellani 24 st. decanus duplum// ort: 96 
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Latere schrijfhand. In de linkermarge later bijgeschreven: '1539' en 'Nota' 

04-22

[AKANB0252] Obitus venerabilis domini magistri Jheronimi du Blioul decani et utriusque juris 
doctoris 8 R.g. 8 st. Diacono 3 st. subdiacono 2 st. Capellanis a principio ad finem usque manentibus 
4 R.g. 4 st. Decanus duplum consequetur et pro celebrantibus 3 R.g. anno 1556// ort: 672 

Latere schrijfhand. In de linkermarge: 'Nota 5 st.' 

04-23

Georgii Martiris duplex

[AKANB0253] Obitus domini Henrici de Mola capellani 3 schell. turn. anno 1484// ort: 15,75 

[AKANB0254] Obitus Cornelii de Bruhezen et commemoratio Hildegundis Heremans etiam sue 
conthoralis pro capitulo 10 gr. veteres anno 1504// ort: 70 

fol. 19vo (begint na 'Heremans') 

[AKANB0255] Obitus Margarete Stephani uxoris Gregorii de Weert 5 gr. veteres pro capitulo 3 st. 1 
ort anno 1528// ort: 13 

Latere schrijfhand 

04-24

[AKANB0256][a] Commemoratio domini Gherardi de Grusers 5 schell. Turnenses// ort: 26,25 

[AKANB0257] Obitus Alstini Petri 5 schell. gr. pag.// ort: 45 

[AKANB0258] Obitus Johannis Rutten alias Goetgebuer 4 gr. veteres anno 1477// ort: 28 

04-25

Marci Evangeliste duplex

[AKANB0259][a] Obitus Egidii de Vinea 20 gr. pag. capellanis 10 gr. pag. anno 1372// ort: 15 

[AKANB0260] Obitus Gertrudis uxoris Wytmanni van der Beke senioris fertellum siliginis //rogge: 4 
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[AKANB0261] Obitus Margarete van Arpen uxoris quondam Egidii van den Campe junioris 8 gr. 
veteres anno 1449// ort: 56 

[AKANB0262] Obitus Odilie Winters 10 st. mediatim// ort: 20 

[AKANB0263] Obitus domini Egidii de Buersteden canonici huius ecclesie unum regale inde habent 
capellani terciam partem anno 1504 facit pro capitulo 18 st.// ort: 70 

fol. 20 

04-26

04-27

[AKANB0264][a] Obitus Elizabeth de Hosenhout 2 gr. pag.// ort: 2 

[AKANB0265] Obitus magistri Johannis Figuli 14 st. capellanis 5 st.// ort: 56 

04-28

Translatio Lamberti 9 lectionum

[AKANB0266][a] Obitus Johannes de Wouda 5 gr. pag. mediatim// ort: 2 

[AKANB0267][a] Obitus domini Johannis Spyker presbyteri 9 gr. pag. mediatim// ort: 3,25 

[AKANB0268] Obitus Hildegundis de Meer matris domini Egidii de Buersteden fertellum siliginis 
anno 1477 //rogge: 4 

fol. 20vo 

04-29

[AKANB0269][a] Obitus Beatricis Zeberti de Ulvenhout 4 gr. veteres// ort: 28 

04-30

[AKANB0270] Obitus magistri Anthonii van den Hulst capellani 7,5 st. anno 1557// ort: 30 

Latere schrijfhand 
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[AKANB0271] Obitus domini Gerardi Oelmans capellani 2,5 lopen rogs 1574 //rogge: 2,5 

Latere schrijfhand. In de linkermarge: 'vacat' 

MAYUS
[AKANB0272] Die lune post primam dominicam huius mensis ante summam missam cantatibur 
missa de requiem pro domino et magistro Carolo Oudart decano nisi festum impediat 10 st.// ort: 40 

Onderaan fol. 21 

[AKANB0273] Eodem die commemoratio venerabilis domini magistri Jheronimi du Blioul decani 20 
st. capellanis 10 st. vicariis 3 st.// ort: 80 

Onderaan fol. 21 

05-01

Philippi et Jacobi apostolorum duplex

[AKANB0274][a] Obitus Johannis de Ykel et Katharine uxoris eius 5 gr. pag.// ort: 3,75 

[AKANB0275] Obitus Margarete uxoris Henrici de Vlymmere 6 gr. pag. mediatim capitulum habet 6 
gr.// ort: 4,5 

[AKANB0276] Obitus Theodorici dicti Sterken et Elizabeth uxoris eius 1 schell. gr. pag. capellanis 4 
gr. pag. anno 1397// ort: 9 

[AKANB0277] Obitus domini Johannis Meermans capellani 5 st. anno [15]35 

Latere schrijfhand 

fol. 21 

05-02

[AKANB0278] Obitus Jutte uxoris Henrici Buysen fertellum siliginis anno 1425 //rogge: 4 

[AKANB0279] Obitus domini Johannis de Heerle capellani capitulo 5 schell. gr. pag. capellanis 3 
schell. gr. pag. anno 1508// ort: 45 

05-03
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Inventio Sancte Crucis duplex

[AKANB0280] Obitus domini Amelii de Druenen canonici 7,5 gr. veteres capellanis 4 gr. veteres 
anno 1435// ort: 53 

[AKANB0281] Obitus domicelli Engelberti comitis de Nassou senioris capitulo 4 scutes veteres 
capellanis 2 scutes veteres anno 1442// ort: 448 

05-04

fol. 21vo 

05-05

Festum dolorum Beatae Mariae virginis duplex

[AKANB0282] Distributiones in isto festo ad omnes horas 3 R.g. 3 st. 2 ort require in fine libri// ort: 
320 

[AKANB0283] Obitus Henrici de Riele 2 gr. veteres anno 1401// ort: 14 

[AKANB0284] Obitus domini Petri de Fine capellani capitulo fertellum siliginis capellanis 3 lopen 
anno 1443 //rogge: 4 

05-06

[AKANB0285] Obitus Arnoldi de Tolloysen fertellum siliginis //rogge: 4 

[AKANB0286] Obitus magistri Henrici de Heerle canonici capitulo 8 gr. veteres capellanis 4 gr. 
veteres anno 1484// ort: 56 

[AKANB0287] Obitus magistri Antonii van der Hulst 7,5 st. anno 1557//ort: 30 

Latere schrijfhand. Op microfiche zeer vaag, lezing hersteld met behulp van register kapelanen 
([AKAPB179]) Ook niet in HvP. Geen totaal in stuivers in de rechtermarge 

05-07

Domiciani Episcopi et Confessoris 9 lectionum

[AKANB0288] Obitus magistri Cornelii de Apsel capellani capitulo 12,5 st. capellanis 2 lopen 
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siliginis anno 1512// ort: 48 

fol. 22 

05-08

[AKANB0289] Obitus Margarete filie Michaelis van de Sande 4 lopen siliginis anno 1476 //rogge: 4 

05-09

[AKANB0290][a] Obitus Tielmanni Johannis Tielmanni 3 gr. pag. mediatim// ort: 1 

[AKANB0291] Obitus Heylwigis filie Johannis Amelie 12 st. anno 1460// ort: 48 

[AKANB0292] Obitus domini Guarini Polyet canonici 16 st. anno 1549// ort: 64 

Latere schrijfhand 

05-10

[AKANB0293][a] Commemoratio domini Arnoldi de Meldert canonici 2 schell. gr. pag.// ort: 18 

[AKANB0294][a] Obitus Johannis Grauwe filii domini Hermanni Scenkel 16 gr. veteres et fertellum 
siliginis// ort: 112 //rogge: 4 

[AKANB0295] Obitus domini Cornelii Rybaert et commemoratio dominorum Anthonii et Johannis 
Rybaert 10 schell. gr. pag. mediatim// ort: 45 

[AKANB0296] Obitus Hermanne alias Brugghe Molemans 10 st. mediatim anno 1475// ort: 20 

fol. 22vo 

05-11

[AKANB0297] Obitus domini Amelii de Daesdonck presbyteri 2 lopen siliginis anno 1433 //rogge: 2 

[AKANB0298] Obitus domini Anthonii de Roosendael canonici sancti Petri Leodiensis capitulo 15 
st. capellanis totidem anno 1504// ort: 60 

05-12

[AKANB0299][a] Commemoratio domini Henrici decani consilii Bekensis 9 gr. veteres capellanis 3 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/KAN2.HTM (10 of 23) [16/11/2008 13:09:50]



Obituarium Bredase kanunniken 2e kwartaal

gr. veteres// ort: 63 

[AKANB0300] Obitus domini Henrici Vriese capellani 10 st. mediatim anno 1482// ort: 20 

[AKANB0301] Obitus domini Henrici Voghelaer capellani capitulo 7 st. anno 1522// ort: 28 

05-13

Servacii Episcopi duplex

[AKANB0302] In hoc festo habent canonici 7 gr. veteres, capellani vero 3 gr. veteris// ort: 49 

[AKANB0303] Adhuc distributiones in isto festo ad omnes horas pro capitulo 2 R.g. 14 st. require in 
fine libri// ort: 216 

In de rechtermarge geen totaalbedrag in stuivers 

[AKANB0304] Obitus domini Alstini Petri capellani 20 st. mediatim anno 1511// ort: 40 

fol. 23 

05-14

[AKANB0305] Commemoratio domini Wilhelmi Fortis decani 10 schell. turnenses mediatim// ort: 
26,25 

[AKANB0306] Obitus Katherine uxoris Egidii de Meere 7,5 gr. veteres anno 1451// ort: 53 

[AKANB0307] Obitus domini Petri van der Hulst presbyteri 15 st. mediatim anno 1502// ort: 30 

05-15

[AKANB0308][a] Obitus Gherardi Fermentatoris et Herborch eius sororis 12 gr. pag. mediatim// ort: 
5 

[AKANB0309] Obitus domicelle Marie uxoris magistri Cornelii Beys 10 st. capellanis 5 st. anno 
1475// ort: 40 

[AKANB0310] Obitus domini Rudolphi de Otterdyck capellani 10 st. mediatim anno 1507// ort: 20 

[AKANB0311] Obitus domini Zeberti Boelen capellani 30 st. mediatim anno 1526// ort: 60 
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[AKANB0312] Obitus Gertrudis Zeeus 20 st. mediatim anno 1529// ort: 40 

Latere schrijfhand 

05-16

[AKANB0313] Obitus Johannis de Gaele unum scutum veterem mediatim anno 1388// ort: 68 

05-17

[AKANB0314] Obitus Wytmanni Snoeyen fertellum siliginis //rogge: 4 

fol. 23vo 

05-18

[AKANB0315] Obitus Anthonii in Capella 7,5 gr. veteres capellanis 4,5 gr. veteres// ort: 53 

[AKANB0316] Obitus domini Huberti Tilborch capellani 7 st. aequaliter 1572// ort: 14 

Latere schrijfhand 

05-19

[AKANB0317][a] Obitus Elizabeth de Aerle et Dirwigis filie sue 9 gr. pag. mediatim// ort: 3,25 

[AKANB0318] Obitus domini Hermanni Scenkel junioris presbyteri 7 st. 3 ort// ort: 22,5 

[AKANB0319] Obitus Adriani Petri Stevens pro capitulo 10 st. et pro capellanis 2 lopen siliginis 
anno 1497// ort: 40 

[AKANB0320] Obitus domini et magistri Henrici Loyen canonici// ort: 48 

Latere schrijfhand 

05-20

[AKANB0321][a] Obitus domini Johannis de Ymhusen canonici 3 schell. 8 gr. pag.// ort: 29 

[AKANB0322][a] Obitus Elizabeth Arnoldi de Maere 4 gr. pag. mediatim// ort: 2 

In de linkermarge:'Nota' 
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[AKANB0323] Obitus Ghysberti Fraye terciam partem regalis capellanis totidem anno 1481// ort: 30 

[AKANB0324] Obitus domini Wilhelmi Bartels capellani 15 st. capellanis 5 st. anno 1507// ort: 60 

[AKANB0325] Commemoratio Johannis Pauli de Ledeghe bastionarii huius capituli 20 st. inde 
habent capellani terciam partem// ort: 53 

[AKANB0326] Domine Adriane relicte Judoci de Daelem olim domini de Donghen 25 st. equaliter 
anno 1535// ort: 50 

Latere schrijfhand 

05-21

[AKANB0327] Obitus domini Johannis de Rivo decani sancte Crucis Leodiensis capitulo 9 gr. 
veteres capellanis 3 schell. gr. pag.// ort: 63 

[AKANB0328] Obitus domicelle Gertrudis van den Campe uxoris Walteri de Dielbeeck pro capitulo 
sextarium siliginis anno 1478 //rogge: 16 

fol. 24 (begint na 'Gertrudis') 

05-22

[AKANB0329][a] Obitus Mazoete uxoris Egidii 5 gr. pag.// ort: 3,75 

05-23

[AKANB0330][a] Obitus Domine Mechteldis de Lecka et de Breda 6 schell. gr. pag. anno 1366// ort: 
54 

[AKANB0331] Obitus Wytmanni van Meere fertellum siliginis anno 1475 //rogge: 4 

[AKANB0332] Obitus Wilhelmi Rutten 20 st. mediatim anno 1477// ort: 40 

05-24

[AKANB0333] Obitus domini Godefridi de Leuwis presbyteri 10 gr. pag. mediatim anno 1397// ort: 
5 

[AKANB0334] Obitus Arnoldi de Waspyck 7,5 gr. veteres anno 1415// ort: 53 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/KAN2.HTM (13 of 23) [16/11/2008 13:09:50]



Obituarium Bredase kanunniken 2e kwartaal

[AKANB0335] Obitus Hildegundis de Ypelaer uxoris quondam Hugemanni de Aqua halstarium 
siliginis mediatim anno 1480 //rogge: 4 

fol. 24vo (begint na 'Aqua') 

05-25

[AKANB0336] Obitus magistri Johannis de Rivo canonici 8 gr. veteres capellanis unum florenum 
Arnoldi cum octava parte similis floreni anno 1435// ort: 56 

05-26

[AKANB0337] Commemoratio venerabilis domini et magistri Rasonis Voecht decani huius ecclesie 
10 st.// ort: 40 

05-27

[AKANB0338] Obitus Johannis Moleman capitulo fertellum siliginis anno 1447 //rogge: 4 

05-28

[AKANB0339] Obitus Gregorii filii Lamberti 40 gr. pag. mediatim anno 1380// ort: 15 

[AKANB0340][a] Obitus domini Arnoldi de Berchem militis et domicelle Ode de Roye et suorum 
parentum cum dyacono et subdyacono pro capitulo sextarium siliginis fiet semper in festo 
Penthecostes et sic computatur //rogge: 16 

Onderaan folio 24vo 

fol. 25 

05-29

[AKANB0341] Obitus Johannis de Vinea 6 gr. veteres mediatim// ort: 21 

[AKANB0342] Obitus Elizabeth uxoris Ghysberti Baniers fertellum siliginis //rogge: 4 

In de linkermarge later bijgeschreven:'Nota' 

05-30
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[AKANB0343][a] Obitus Elizabeth Spiegels 2 gr. pag.// ort: 2 

[AKANB0344] Obitus domini Johannis Norys capellani 3,5 gr. veteres capellanis 2 gr. veteres anno 
1475// ort: 25 

[AKANB0345] Obitus illustris comitis domini Engelberti de Nassau domini de Breda et de Diest 4 
scutes veteres et capellanis 2 scutes veteres anno 1504// ort: 448 

In de linkermarge later bijgeschreven: 'Nota' 

[AKANB0346] Obitus domini Gerardi Wagemacker capellani 15 st. equaliter 1567// ort: 30 

Latere schrijfhand 

05-31

[AKANB0347] Obitus Godefridus de Druenen 4,5 gr. pag. mediatim// ort: 2,25 

[AKANB0348] Obitus Katherine uxoris Arnoldi van Tolloysen fertellum siliginis anno 1453 //rogge: 
4 

[AKANB0349] Obitus illustris domine Claudie de Chalon comitisse de Nassou 4 scutes veteres 
capellanis 2 scutes veteres anno 1521// ort: 448 

In de linkermarge later bijgeschreven: 'Nota'. Memorie doorgestreept en in de rechtermarge geen 
totaal in stuivers 

fol. 25vo 

JUNIUS
[AKANB0350] In festo venerabilis sacramenti distributiones ad omnes horas ordinate per 
venerabilem dominum magistrum Carolum Oudart decanum huius ecclesie pro capitulo 59 st. require 
in fine libri//ort: 236 

Onderaan folio 25vo. In de rechtermarge geen totaal in stuivers 

[AKANB0351] Die lune post primam dominicam huius mensis ante summam missam cantatibur 
Missa de requiem pro domino et magistro Carolo Oudart decano nisi festum impediat 10 st.// ort: 40 

Onderaan folio 25vo 
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06-01

[AKANB0352] Obitus domini Egidii dicti Kaerl canonici scutum veterum capellanis 12 gr. pag. anno 
1394// ort: 112 

[AKANB0353] Obitus venerabilis domini et magistri Wilhelmi Alfini canonici ac pastoris huius 
ecclesiae capitulo scutum veterum anno 1494// ort: 112 

06-02

[AKANB0354][a] Obitus domini Johannis de Aerle presbyteri 4 lopen siliginis mediatim //rogge: 4 

[AKANB0355] Obitus Wilhelmi Rovers fertellum siliginis anno 1486 //rogge: 4 

06-03

[AKANB0356] Obitus Johannis Tierloots senioris 2,5 gr. veteres// ort: 18 

[AKANB0357] Obitus Agathe uxoris Johannis Huberti 10 st.// ort: 40 

[AKANB0358] Obitus Rolandi Rovers et Wilhelme eius uxoris fertellum siliginis anno 1478 //rogge: 
4 

In de linkermarge later bijgeschreven: 'rog' 

fol. 26 

06-04

[AKANB0359] Obitus domini Johannis dicti Grauwe presbyteri 12 gr. pag. capellanis 6 gr. pag. anno 
1394// ort: 9 

[AKANB0360] Obitus Ade de Nyspen drossati 4 lopen siliginis anno 1475 //rogge: 4 

06-05

[AKANB0361] Obitus Henrici Snoeyen fertellum siliginis //rogge: 4 

[AKANB0362] Obitus domicelle Katherine de Haeften uxoris Pauli de Nassou sculteti 13 st. 
capellanis terciam partem floreni Renensis anno 1514// ort: 52 
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06-06

[AKANB0363] Obitus Johannis Vrancken capitulo 3 schell. gr. pag. capellanis totidem anno 1452// 
ort: 27 

[AKANB0364] Obitus Ghysbertus Baniers 8 gr. veteris anno 1456// ort: 56 

In de linkermarge later bijgeschreven: 'Nota' 

[AKANB0365] Obitus domicelle Johanne de Hambroeck uxoris Johannis de Nyspen fertellum 
siliginis //rogge: 4 

06-07

Translatio Beati Servacii duplex

[AKANB0366] Distrutiones in isto festo ad omnes horas pro capitulo 2 R.g. 14 st. vide infra in fine 
libri// ort: 216 

fol. 26vo (begint na '2 R.g.') 

[AKANB0367] Obitus Johannis filii naturalis domini Wilhelmi de Duvevoerde 15 gr. pag.// ort: 
11,25 

'filii' tot en met 'Wilhelmi' doorgestreept 

06-08

[AKANB0368][a] Commemoratio domini Hugonis decani 5 gr. veteris mediatim// ort: 18 

[AKANB0369] Obitus venerabilis domini Balthazaris Maschereel decani 16 st. 1559// ort: 64 

Latere schrijfhand 

06-09

[AKANB0370] Obitus Nycolai Flamingi famuli domini Wilhelmi Fortis 4 gr. veteres mediatim// ort: 
14 

[AKANB0371] Obitus domicelle Hadewigis de Vinea alias de Duvevoerde 8 gr. veteres anno 1398// 
ort: 56 
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[AKANB0372] Obitus domini Jacobi de Zeghen canonici 15 st. capellanis 10 st. anno 1496// ort: 60 

06-10

[AKANB0373] Obitus Elizabeth uxoris Theoderici Ribaert fertellum siliginis anno 1462 //rogge: 4 

[AKANB0374] Obitus domini Johannis Cloet canonici 20 st. anno 1538// ort: 80 

fol. 27 

06-11

Barnabe Apostoli 9 lectionum

[AKANB0375] Obitus Nycolai de Ringelberch 5,5 gr. pag. mediatim// ort: 25 

06-12

[AKANB0376][a] Obitus domini Johannis dicti Grauwe presbyteri 8 gr. veteres capellanis 2 gr. 
veteres// ort: 56 

[AKANB0377] Obitus Johanne filie domini Hermanni Scenkel 7,5 gr. veteres capellanis 1 schell. gr. 
pag.// ort: 53 

06-13

[AKANB0378][a] Obitus Nycolai de Ockele junioris 8 gr. pag. mediatim// ort: 3 

[AKANB0379][a] Obitus Johannis Bye et Elisabeth uxoris sue et Mechteldis filie 5 gr. pag. 
mediatim// ort: 1,75 

06-14

[AKANB0380][a] Obitus Johannis Bever filii Johannis Snepaerts 8 esterlingh pag. facit// ort: 8 

[AKANB0381] Obitus magistri Guilielmi Chenu capellani 7 st.// ort: 28 

Latere schrijfhand 

fol. 27vo 
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06-15

[AKANB0382][a] Obitus Gherardus van der Scye cum uxore sextarium siliginis mediatim anno 
1353 //rogge: 8 

06-16

[AKANB0383][a] Obitus Aleydis filie Johannis Thome 2 gr. veteres mediatim// ort: 7 

[AKANB0384] Obitus Belie matris domini Johannis Naghel 2 schell. gr. pag. mediatim// ort: 9 

[AKANB0385] Commemoratio venerabilis domini et magistri Rasonis Voecht decani huius ecclesie 
10 st.// ort: 40 

06-17

[AKANB0386][a] Obitus Johannis de Brande et uxoris eius 3 gr. pag. capellanis 1 gr. pag.// ort: 4,25 

[AKANB0387] Obitus magistri Christiani Bont decani ecclesie beati Gummari Lirensis 4 lopen 
siliginis //rogge: 4 

[AKANB0388] Obitus Cornelie uxoris Wilhelmi Rovers capitulo fertellum siliginis capellanis 10 st. 
anno 1481 //rogge: 4 

[AKANB0389] Obitus domini Johannis Brecht capellani 7 st. anno 1552// ort: 28 

Latere schrijfhand 

[AKANB0390] Obitus domini Jacobi Sonnii canonici 24 st. anno 1567// ort: 96 

Latere schrijfhand 

fol. 28 

06-18

[AKANB0391][a] Obitus domini Johannis Custodis presbyteri 4 gr. pag. mediatim// ort: 2 

[AKANB0392] Obitus Jacobus de Vinea 4 lopen siliginis anno 1438 //rogge: 4 

[AKANB0393] Commemoratio magistri Henrici Moye decani sancte Crucis Leodiensis fertellum 
siliginis capellanis totidem //rogge: 4 
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06-19

[AKANB0394][a] Obitus Henrici de Thymo presbyteri et suorum parentum 10 gr. pag. mediatim// 
ort: 4,25 

[AKANB0395][a] Obitus Katherine uxoris Petri Zigiberti de Ulvenhout 10 schell. turnenses// ort: 53 

[AKANB0396] Obitus magistri Adriani Mertens halstarium siliginis anno 1452 //rogge: 8 

[AKANB0397] Obitus Katherine Nachtegaels et Marie sue sororis fertellum siliginis capellanis 2 
lopen siliginis anno 1451 //rogge: 4 

[AKANB0398] Obitus domini Alexii Pharizeauph canonici 13 st. anno 1521// ort: 52 

[AKANB0399] Obitus magistri Ottonis de Gaellen canonici 20 st.// ort: 80 

Latere schrijfhand 

06-20

[AKANB0400][a] Obitus Wilhelmi de Wechel et Mechteldis uxoris sue 17 gr. pag. capellanis 12 gr. 
pag.// ort: 12,75 

[AKANB0401] Obitus Johannis de Overhoff cum dyacono et subdiacono pro capitulo 22 st. et pro 
capellanis vicariis cantoribus et succentore equaliter 10 st. et pro diacono et subdiacono quilibet 0,5 
st. et pro matriculario 1 st. Item pro decano dicente in fine horarum 'fidelium anime' 12 st. et in 
absentia decani vicariis 10 st. et pro cena domini 2 lib. 10 st.// ort: 88 

Vanaf 'Item' latere schrijfhand. In de linkermarge later bijgeschreven: 'Nota' 

fol. 28vo 

06-21

[AKANB0402] Obitus Mychaelis Ettemans 7,5 gr. veteres anno 1434// ort: 53 

[AKANB0403] Obitus venerabilis domini et magistri Johannis de Espach sedis apostolici 
prothonotarii et ecclesie Antwerpiensis canonici capitulo 3 fertellum siliginis //rogge: 12 

06-22

[AKANB0404] Obitus domine Odilie de Zalmen domine de Lecka et de Breda 7,5 gr. veteres 
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plebano et capellanis equaliter 7 gr. veteres anno 1428// ort: 53 

[AKANB0405] Commemoratio magistri de Rivo canonici 7,5 gr. veteres// ort: 53 

[AKANB0406] Commemoratio Johannis Pauli de Ledege bastionarii huius capituli 20 st. inde habent 
capellani terciam partem// ort: 53 

06-23

[AKANB0407][a] Obitus Henrici Tinctoris et Hildegundis uxoris eius 4 gr. pag. mediatim// ort: 2 

[AKANB0408] Obitus Theoderici dicti Meyer carpentatoris quondam domini de Lecka 6 gr. pag. 
mediatim// ort: 4,25 

06-24

Nativitas Johannis Baptiste duplex

[AKANB0409][a] Distributiones pro dominis de capitulo 20 st. ordinate per dominum Johannem 
Snoeyen canonicum huius ecclesiae// ort: 80 

[AKANB0410] Obitus domini Bartholomei de Wilde alias Venatoris capellani 3 gr. veteres 
capellanis 2 lopen siliginis anno 1486// ort: 21 

[AKANB0411] Obitus domini Johannis Sloetmakers 10 schell. turnenses// ort: 53 

[AKANB0412] Distributiones ordinate per Johannem Pauli de Ledege bastionarii huius capituli 20 st. 
et 4 lopen siliginis inde habent capellani terciam partem// ort: 53 //rogge: 3 

fol. 29 (begint na 'lopen') 

06-25

[AKANB0413][a] Obitus domini Johannis de Borchts militis 12 gr. pag. mediatim// ort: 5 

[AKANB0414] Obitus Wissonis van der Haven et Godeldis uxoris 14 gr. pag.// ort: 11 

[AKANB0415] Obitus Wilhelmi de Dongha fertellum siliginis capellanis 2 lopen anno 1438 //rogge: 
4 

[AKANB0416] Obitus domini Johannis Danielis capellani 20 st. anno 1510// ort: 80 
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06-26

[AKANB0417] Obitus domini Florencii Tierloot canonici 8,5 gr. veteres et 1 lopen siliginis anno 
1440// ort: 59,5 //rogge: 1 

[AKANB0418] Obitus domicelle Margarete Post Pedisseque quondam domicelle de Nassou 20 st. 
mediatim anno 1505// ort: 40 

06-27

[AKANB0419] Commemoratio domini Wilhelmi Fortis decani 10 schell. turnenses mediatim// ort: 
26,25 

[AKANB0420] Commemoratio domini Ludolphi de Uden capellani fertellum siliginis capellanis 2 
lopen //rogge: 4 

[AKANB0421] Obitus domicelle Hadewigis van den Wyngaert matris Johannis van Brecht et 
domicelle Theoderice Livits uxoris Johannis de Brecht et Johannis de Brecht et Egidii de Vinea 
avunculi sextarium siliginis cum diacono et subdiacono //rogge: 16 

[AKANB0422] Obitus Hillegundis de Buyten relicte Cornelii Petri Nueyten capitulo 4 lopen siliginis 
anno 1522 //rogge: 4 

fol. 29vo 

06-28

[AKANB0423] Obitus domini Gherardi Ludikens canonici 2 schell. pag. et 2 schell. Lovenses 
capellanis 20 gr. pag. anno 1391// ort: 37 

In de marge later bijgeschreven: 'Luyduisuys' 

[AKANB0424] Obitus Jacobi dicti Pynoomssoen 7,5 gr. veteres capellanis 5 esterlingh veteres anno 
1423// ort: 53 

[AKANB0425] Obitus domicelle Clare uxoris Johannis van der Beversluys 7,5 gr. veteres capellanis 
cum curato 5 st. anno 1459// ort: 53 

06-29

Petri et Pauli Apostolorum
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[AKANB0426] Distributiones in isto festo ad omnes horas pro capitulo 39,5 st. vide in fine libri 

[AKANB0427] Obitus domini Franconis de Barcouda canonici 7,5 gr. veteres anno 1429// ort: 53 

06-30

Commemoratio Pauli Apostoli 9 lectionum

[AKANB0428] Obitus domini Henrici Cuper capellani 6 schell. gr. pag. mediatim anno 1427// ort: 27 

[AKANB0429] Obitus Zophie uxoris Wilhelmi Bonten 6 gr. pag. capellanis 2 gr. pag. anno 1487// 
ort: 5 
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fol. 30 

JULIUS
[AKANB0430] Die lune post primam dominicam huius mensis ante summam missam cantatibur 
missa de requiem pro domino et magistro Carolo Oudart decani nisi festum impediat 10 st.// ort: 40 

Onderaan fol. 30 

[AKANB0431] Eodem die nisi festum impediat commemoratio venerabilis domini ac eximii 
utriusque juris doctoris magistri Jheronimi du Blioul decani huius ecclesie// ort: 80 

Onderaan fol. 30 

07-01

Octava sancti Johannis Baptiste 9 lectionum

[AKANB0432] Obitus domini Anthonii Bille canonici 10 st. anno 1457// ort: 40 

[AKANB0433] Obitus Theoderici van Tricht florenum Bavarie cum 5,5 st. mediatim anno 1457// ort: 
39 

07-02

Visitatio Marie Triplex

[AKANB0434] Obitus domini Nycolai Hillen 12 gr. pag. mediatim// ort: 5 

[AKANB0435] Obitus Zegherarde uxoris Gerardi Cant 4 lopen siliginis anno 1439 //rogge: 4 

07-03

[AKANB0436][a] Obitus Elizabeth de Maerre 12 den. turnenses// ort: 5,25 

[AKANB0437] Obitus Elizabeth uxoris Johannis Beys 4 lopen siliginis anno 1435 //rogge: 4 

[AKANB0438] Obitus Hugemannus de Gagheldonc fertellum siliginis //rogge: 4 

[AKANB0439] Obitus Johannis Aertsen van der Lucre 10 st. mediatim// ort: 20 
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[AKANB0440] Obitus domini Nicolai Galen canonici 16 st.// ort: 64 

Latere schrijfhand. In de rechtermarge geen totaal in stuivers. In de linkermarge 'Nota' 

07-04

[AKANB0441] Commemoratio domini de Lecka et de Breda senioris 7 schell. gr. pag.// ort: 63 

[AKANB0442] Obitus magistri Johannis Braxatoris canonici Antwerpiensis 14 st. 1 ort anno 1464// 
ort: 57 

fol. 30vo 

[AKANB0443] Obitus Hillegundis uxoris Theoderici van Tricht florenum Bavarie cum 5,5 st. 
mediatim// ort: 39 

[AKANB0444] Anthonii de Bernaege 20 st. equaliter anno 1536// ort: 40 

Latere schrijfhand 

[AKANB0445] Obitus domini Francisci Alexandri capellani 20 st. anno 1571// ort: 80 

Latere schrijfhand 

07-05

[AKANB0446] Obitus Mechteldis uxoris Foykini 1 schell. gr .pag.// ort: 9 

[AKANB0447] Obitus illustris domine Zymburgis de Baden comitisse de Nassou capitulo 4 scutes 
veteres capellanis 2 scutes veteres anno 1501// ort: 444 

Deze memorie doorgestreept. In de rechtermarge geen totaal in stuivers. In de linkermarge later 
bijgeschreven: 'Nota' 

06-06

Octava apostolorum 9 lectionum

[AKANB0448] Obitus domini Johannis Buriau capellani 5 st. 3 ort anno 1522// ort: 23 

07-07
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[AKANB0449] Obitus domini Adriani Heys capellani 12 st.// ort: 48 

Latere schrijfhand 

fol. 31 

07-08

[AKANB0450] Obitus Gertrudis uxoris Petri Poelmans 18 gr. pag. anno 1418// ort: 14 

[AKANB0451] Commemoratio venerabilis domini et magistri Rasonis Voecht decani huius ecclesie 
10 st.// ort: 40 

[AKANB0452] Obitus Elizabeth uxoris Johannis van Petershem 2 lopen siliginis anno 1530 //rogge: 
2 

Latere schrijfhand 

07-09

Octava Visitationis Marie duplex

[AKANB0453] Obitus Catharine Bartholomei et parentum 7 st. et capellanis totidem// ort: 28 

Latere schrijfhand 

07-10

[AKANB0454][a] Commemoratio domini Arnoldi de Meldert canonici 2 schell. pag.// ort: 18 

[AKANB0455] Obitus Wilhelmus Aniers 12 gr. pag. mediatim// ort: 5 

07-11

[AKANB0456] Obitus domini Bartholomei Sterken capellani Beate Marie Trajectensis superioris 
Florenum Renensem mediatim anno 1428// ort: 40 

fol. 31vo 

07-12

[AKANB0457][a] Commemoratio domini Henrici decani Bekensis 9 gr. veteres capellanis 3 gr. 
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veteres// ort: 63 

[AKANB0458] Obitus domini Hugonis Petri 3 st. anno 1500// ort: 12 

07-13

[AKANB0459][a] Obitus domini Henrici Aggaert presbyteri 12 gr. veteres mediatim anno 1369// ort: 
42 

[AKANB0460] Obitus Gerardi de Brugghen 18 gr. pag. mediatim anno 1400// ort: 7,25 

[AKANB0461] Obitus magistri Johannis de Neele 8 gr. veteres capellanis 4 gr. veteres anno 1439// 
ort: 56 

[AKANB0462] Obitus domini Johannis Caem capellani 5,5 gr. veteres// ort: 38,5 

[AKANB0463] Obitus Johannis de Nyspen armigeri fertellum siliginis mediatim anno 1484 //rogge: 
2 

07-14

[AKANB0464] Obitus domini Theoderici Snoeyen canonici sancti Petri Leodiensis 7,5 gr. veteres// 
ort: 53 

[AKANB0465] Obitus Pauli Potters 12 gr. pag.// ort: 9 

[AKANB0466] Obitus Marcelii Coeck senioris opten Molengraft 24 st. mediatim anno 1520// ort: 48 

07-15

Divisio Apostolorum 9 lectionum

[AKANB0467] Obitus Theoderici dicti Rover de Rysberghen 15 gr. veteres mediatim// ort: 53 

[AKANB0468] Obitus Johanne filie Godefridi Pigghen halstarium siliginis mediatim anno 1526 //
rogge: 4 

fol. 32vo 

07-16

[AKANB0469] Obitus domini Mathei Godefridi canonici 8 gr. veteres capellanis 4 gr. veteres// ort: 
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56 

07-17

[AKANB0470][a] Obitus Wirici de Ulvenhout 2 gr. veteres// ort: 14 

[AKANB0471] Commemoratio domini Egidii Schoendonck capellani, magistri Johannis de Rivo, 
magistri Rolandi, domini Cristiani de Meere, fratrum avunculorum suorum pro capitulo 5,5 lopen 
siliginis capellanis 7,5 st. anno 1489 //rogge: 6 

07-18

[AKANB0472] Obitus Dympne de Chaem uxoris Cornelii Buydens 4 lopen mediatim anno 1505 //
rogge: 2 

fol. 32vo 

07-19

[AKANB0473] Obitus Theodoricus Ribaert fertellum siliginis anno 1429 //rogge: 4 

[AKANB0474] Obitus domini Cornelii de Grauwe capellani 20 st. equaliter 1564// ort: 40 

Latere schrijfhand 

[AKANB0475] Obitus Johannis Daemsh capellani 1579 20 st.// ort: 80 

Latere schrijfhand 

07-20

[AKANB0476] Commemoratio Laurencie filie Marcelii Coecks cum parentibus fratribus et sororibus 
capitulo 14 st. capellanis 7 st. anno 1508// ort: 56 

[AKANB0477] Commemoratio Johannis Pauli de Ledeghe bastionarii huius capituli 20 st. inde 
habent capellani terciam partem// ort: 53 

07-21

[AKANB0478] Obitus Petri dicti Goedeweert 7,5 gr. veteres anno 1409// ort: 53 

[AKANB0479] Obitus Barbare de Ypelaer 10 st.// ort: 40 
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07-22

Marie Magdalene duplex

[AKANB0480] Obitus Henrici Block 11 gr. pag.// ort: 7,5 

[AKANB0481] Distributiones ordinate per Johannem Pauli de Ledege bastionarium huius capituli 20 
st. et 8 lopen siliginis inde habent capellani terciam partem// ort: 53 //rogge: 4 

fol. 33 

07-23

[AKANB0482][a] Obitus domini Gerardi de Ockele decani in Gheervliet 10 schell. turnenses// ort: 
53 

07-24

[AKANB0483][a] Commemoratio domini Gerardi Grusers presbyteri 5 schell. turnenses// ort: 26,25 

[AKANB0484][a] Obitus Beatricis de Woude 5 schell. Turnenses// ort: 26,25 

[AKANB0485] Obitus Margarete uxoris Johannis Aertsoen 2 lopen siliginis //rogge: 2 

[AKANB0486] Commemoratio domini Witholdi Stout canonici 2 fertellum siliginis //rogge: 8 

[AKANB0487] Obitus Johannis Balduini capitulo 12 st. capellanis terciam partem Floreni Renensis 
anno 1520// ort: 48 

07-25

Jacobi Apostoli duplex

[AKANB0488][a] In hoc festo habent canonici 7 gr. veteres, capellani 3 gr. veteres// ort: 49 

[AKANB0489] Obitus Marie Peregrini 12 gr. pag. anno 1421// ort: 9 

[AKANB0490] Obitus domini Laurencii Buer capellani 10 st. anno 1500// ort: 40 

07-26
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Anne matris Marie triplex

[AKANB0491] Distributiones in isto festo in quator principalibus horis pro capitulo 4 R.g. 4 st. 2 ort 
vide infra in fine libri// ort: 338 

[AKANB0492] Obitus domini Jacobi de Dordracho presbyteri 25 st. mediatim anno 1504// ort: 50 

fol. 33vo (begint na 'Jacobi de') 

07-27

[AKANB0493] Obitus Heylwigis uxoris Pauli Potters 7,5 gr. veteres// ort: 53 

[AKANB0494] Obitus domini Anthonii de Mera 2 lopen siliginis //rogge: 2 

[AKANB0495] Obitus Frederici de Zelbach capitulo 4 lopen siliginis capellanis 2,5 schell. gr. pag. et 
curato 1 lopen siliginis anno 1488 //rogge: 4 

[AKANB0496] Obitus Adriani de Eyndmaer et Cornelie Steeyncx uxoris sue capitulo 14 st. et 
capellanis 7,5 st. anno 1508// ort: 56 

07-28

[AKANB0497][a] Obitus Henrici de Vlieder 3 gr. pag// ort: 4,25 

07-29

[AKANB0498] Commemoratio domini Wilhelmi Fortis decani 10 schell. turnenses mediatim// ort: 
26 

[AKANB0499] Obitus Petri Dyn et uxoris eius fertellum siliginis capellanis 4 lopen siliginis //rogge: 
4 

[AKANB0500] Obitus Philippi Nachtegaels 9 gr. pag. mediatim// ort: 3,25 

[AKANB0501] Obitus Katherine uxoris Walteri Keyen 33 st. mediatim// ort: 66 

fol. 34 

[AKANB0502] Obitus Theodorici de Haestricht 12,5 st. capellanis 12,5 st.// ort: 50 

Latere schrijfhand 
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[AKANB0503] Obitus magistri Hermanni Mach capellani 20 st.// ort: 80 

Latere schrijfhand 

07-30

[AKANB0504][a] Obitus Gherardi dicti Gruters et Agathe uxoris eius 6 gr. veteres mediatim// ort: 21 

[AKANB0505] Obitus Conrardi de Ditten 7,5 gr. veteres anno 1433// ort: 53 

[AKANB0506] Obitus magistri Johannis Jacobi Bartholomei capellani capitulo 10 st. et capellanis 
totidem anno 1512// ort: 40 

07-31

[AKANB0507] Obitus Theoderici Nannen Textoris 6 gr. pag. mediatim// ort: 4,25 

[AKANB0508] Obitus domini Johannis Groese capellani capitulo 7,5 gr. veteres// ort: 53 

[AKANB0509] Obitus domini Lamberti Schyldres capellani 7,5 st. anno 1557// ort: 30 

Latere schrijfhand 

fol. 34vo 

AUGUSTUS
[AKANB0510] Die lune post primam dominicam huius mensis ante summam missam cantatibur 
missa de requiem pro domini et magistro Carolo Oudart decano nisi festum impediat 10 st.// ort: 40 

Onderaan folio 34vo. In de rechtermarge geen totaal in stuivers 

[AKANB0511] Commemoratio venerabilis domini magistri Jheronimi du Blioul// ort: 80 

Onderaan folio 34vo. In de rechtermarge geen totaal in stuivers 

08-01

Ad Vincula Petri 9 lectionum

[AKANB0512] Obitus domicelle Ode de Ghiesen fertellum siliginis anno 1432 //rogge: 4 
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[AKANB0513] Obitus domini Walteri Vos alias de Heydis capitulo 12 gr. pag. capellanis totidem// 
ort: 9 

[AKANB0514] Joanne van Mere baginae 9 st.// ort: 36 

Latere schrijfhand 

08-02

[AKANB0515] Obitus Johannis Machaert Katherine et Gertrudis uxorum 7,5 gr. veteres// ort: 53 

[AKANB0516] Obitus nobilis viri domini Johannis Masschereel militis senescalli patrie Bredensis et 
sue conthoralis 2 fertellos siliginis mediatim anno 1500 //rogge: 4 

08-03

Inventio sancti Stephani 9 lectionum

[AKANB0517][a] Obitus domini Henrici Andree 20,5 gr. veteres mediatim// ort: 71 

[AKANB0518] Obitus Agathe de Gageldonc 2,5 gr. veteres anno 1427// ort: 18 

[AKANB0519] Obitus magistri Ancelmi decani Antwerpiensis 2 fertellos et 3 lopen siliginis 
cappellanis 2 Florenos Arnoldi //rogge: 11 

[AKANB0520] Obitus magistri Zeberti de Neel canonici capitulo 2 Florenos Arnoldi capellanis 1 
Florenum Arnoldi anno 1497// ort: 80 

[AKANB0521] Obitus magistri Lagislai de Wyfliet capitulo 12 st. anno 1517// ort: 48 

fol. 35 

08-04

Dominici Confessoris 9 lectionum

[AKANB0522] Obitus generose domicelle Johanne comitisse de Nassou domine temporalis de Breda 
7 Arnoldus gulden capellanis 1 scutum veterum anno 1445// ort: 320 

[AKANB0523] Obitus Johannis Molle 5 st. 7 den. gr. pag. anno 1461// ort: 50,25 
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[AKANB0524] Obitus domini Johannis Slachzeghen capellani 6 st. capellanis 2 gr. veteres anno 
1475// ort: 24 

08-05

Marie ad nives triplex

[AKANB0525] Distributiones in isto festo in quator principalibus horis pro dominis de capitulo 5 R.
g. 12 st. vide infra in fine libri// ort: 448 

[AKANB0526] Obitus domine Belie uxoris domini Johannis de Campe militis 15 gr. pag. anno 
1409// ort: 11,25 

08-06

[AKANB0527][a] Obitus domini Walteri de Bye canonici 18 gr. veteres capellanis 6 gr. veteres// ort: 
126 

[AKANB0528] Obitus Johanne relicte Goswini van Romen fertellum siliginis 1449 //rogge: 4 

[AKANB0529] Obitus domini Petri Daemsh capellani 1579 20 st.// ort: 80 

Latere schrijfhand 

fol. 35vo 

08-07

Transfiguratio domini duplex

[AKANB0530] Distributiones in isto festo in quator principalis horis 8 schell. gr. pag. mediatim per 
dominum Anthonium Ribaert capellanum dotate// ort: 45 

[AKANB0531][a] Obitus Theoderici dicti Manen et Margarete uxoris ac parentum eorum 5 gr. pag. 
mediatim// ort: 2,25 

[AKANB0532][a] Obitus Petri filii Pauli Bynstroe 15 gr. pag.// ort: 11,25 

[AKANB0533] Obitus domini Jacobi de Orto investiti de Halsteren 2 schell. gr. pag. anno 1403// ort: 
18 

08-08
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[AKANB0534][a] Commemoratio domini Hugo decani 5 gr. veteres mediatim// ort: 18 

[AKANB0535] Obitus Petri de Daesdonck et Cristine eius uxoris cum Johanne filia et Lilia filia 
eorum qui dedit capitulo ciphos argenteos de quibus factum est thuribulum nostrum argenteum 

[AKANB0536] Obitus domini Johannis Gruter capellani capitulo 15 st. capellanis 7,5 st. anno 1480// 
ort: 60 

08-09

[AKANB0537][a] Obitus domini Jacobi de Bye canonici subdiaconi 18 gr. veteres capellanis 6 gr. 
veteres// ort: 126 

[AKANB0538] Obitus domini Adriani de Herlaer militis et Cristine eius conthoralis et suarum 
prolium capitulo 10 st. capellanis 5 st.// ort: 40 

fol. 36 

08-10

Laurencii Martyris duplex

[AKANB0539] Obitus Ancelmi Aggaert 2 schell. gr. pag. mediatim anno 1406// ort: 9 

[AKANB0540] Obitus Jutte van der Heze 12 gr. pag. mediatim// ort: 5 

[AKANB0541] Obitus domini Johannis Hoze 8 st.// ort: 32 

Latere schrijfhand 

08-11

[AKANB0542] Obitus domini Johannis de Pollanen junioris domini de Lecka et de Breda 4 scut. 
veteres capellanis unum scutum vet. anno 1394// ort: 448 

08-12

[AKANB0543][a] Commemoratio domini Johannis dicti Grauwe presbyteri 5 gr. veteres capellanis 2 
gr. veteres// ort: 35 

[AKANB0544] Obitus Johannis Volkaert Clerici 7,5 gr. veteres// ort: 53 
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[AKANB0545] Obitus domicelle Katherine Dielbeeck alias Scoofs sextarium siliginis mediatim anno 
1482 //rogge: 8 

[AKANB0546] Obitus Mechteldis de Lecka prime conthoralis Cornelii de Bruhezen fertellum 
siliginis anno 1491 //rogge: 4 

[AKANB0547] Obitus domini Walteri Tsmects canonici 16 st. anno 1533// ort: 64 

Latere schrijfhand 

08-13

[AKANB0548][a] Obitus domini Walteri Zwanenvoets junioris presbyteri 8 gr. pag. mediatim// ort: 3 

[AKANB0549][a] Obitus Catherine de Riele 8 gr. pag. mediatim// ort: 3 

[AKANB0550] Obitus Johannis Beys fertellum siliginis anno 1434 //rogge: 4 

[AKANB0551] Anniversarium Gerardi Cristus et suorum conthoralium capitulo 6 lopen siliginis et 
capellanis 2 lopen siliginis anno 1488 //rogge: 6 

fol. 36vo (begint na 'Anni') 

[AKANB0552] Commemoratio Johannis Pauli de Ledege bastionarii huius capituli 20 st. inde habent 
capellani terciam partem// ort: 53 

[AKANB0553] Obitus domini Arnoldi Ysaack capellani 7 st.// ort: 28 

Latere schrijfhand 

08-14

[AKANB0554] Obitus Aleydis quondam uxoris Wilhelmi de Laerhoven 7,5 gr. veteres anno 1455// 
ort: 53 

[AKANB0555] Obitus Petri Tierloot 3 den. pag. mediatim// ort: 2 

[AKANB0556] Obitus domini Johannis de Rosendael capellani 5 st. anno 1493// ort: 20 

[AKANB0557] Obitus Gertrudis Melis uxoris Jacobi de Beerse 10 st. mediatim anno 1520// ort: 20 

[AKANB0558] Obitus domini Petri Oppers capellani 10 st.// ort: 40 
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Latere schrijfhand 

08-15

Assumptio Beate Marie triplex

[AKANB0559][a] De isto festo habent canonici 7 gr. veteres capellani 3 gr. veteres 12 st. 1 ort// ort: 
49 

[AKANB0560] Distributiones in isto festo ad omnes horas pro dominis de capitulo 39,5 st. vide infra 
in fine libri// ort: 158 

[AKANB0561][a] Obitus domini Zetteberti de Beke decani huius ecclesie 8 gr. veteres capellanis 3 
gr. veteres anno 1340// ort: 56 

[AKANB0562] Obitus Anthonii Miet et Bartholomee uxoris eius 1 lopen siliginis cum Peto 
Speciario //rogge: 1 

[AKANB0563] Obitus Elizabeth uxoris Nycolai Sluys coranam Francie mediatim anno 1428// ort: 45 

fol. 37 

08-16

[AKANB0564][a] Obitus Aleydis filie Johannis de Woude et Elizabeth matris eius 3 gr. pag.// ort: 
4,25 

[AKANB0565] Obitus domini Gerardi Bonten 12 gr. pag. mediatim anno 1382// ort: 5 

[AKANB0566] Obitus Elizabeth Johannis Amelii Tinctoris 12 st.// ort: 48 

08-17

[AKANB0567] Obitus Wilhelmi dicti Mets et uxoris eius 6 gr. pag. mediatim anno 1377// ort: 4,25 

[AKANB0568] Obitus Wilhelmi dicti Montyn 2 gr. veteres mediatim// ort: 7 

[AKANB0569] Obitus Aleydis Rumoldi Moys ac Rumoldi Moys eius mariti capitulo 8 gr. veteres 
anno 1500// ort: 56 

[AKANB0570] Obitus Johannis de Bruhezen halstarium siliginis mediatim anno 1514 //rogge: 4 
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[AKANB0571] Obitus domini Johannis van der Hulst capellani capitulo fertellum siliginis capellanis 
10 st. anno 1523 //rogge: 4 

[AKANB0572] Obitus domini Anthonii Verdonc capellani 2,5 st. anno 1568// ort: 10 

Latere schrijfhand 

08-18

[AKANB0573][a] Obitus Gertrudis uxoris Arnoldi Aggaert 6 gr. pag. mediatim// ort: 4,25 

[AKANB0574] Obitus Zoete Rybaerts 3 gr. pag. mediatim// ort: 1 

[AKANB0575] Obitus Hans Hader cum Anthonia uxore 20 st.// ort: 80 

Latere schrijfhand 

08-19

[AKANB0576][a] Obitus Mathie de Aqua 6 gr. pag. mediatim// ort: 4,25 

[AKANB0577] Obitus Egidii de Boeverien 8 gr. veteres// ort: 56 

[AKANB0578] Obitus magistri Egidii Oeghe capellani 5 st. capellanis 10 st. anno 1484// ort: 20 

fol. 37vo 

[AKANB0579] Obitus Johannis Martens alias de Bye cum uxore et Adriana filia 10 st.// ort: 40 

08-20

[AKANB0580][a] Obitus Johannis Martini cum Yda sorore sua 10 gr. pag. capellanis 2 lopen 
siliginis// ort: 9 

[AKANB0581] Obitus domini Wilhelmi Leysen canonici beate Marie Trajectensis 7,5 gr. veteres 
capellanis 4 gr. veteres anno 1414// ort: 53 

[AKANB0582] Obitus domini Hugemanni Martini 15 gr. veteres mediatim anno 1458// ort: 53 

[AKANB0583] Obitus domini Johannis Nicolai 's Gravenmoer 10 st. anno// ort: 40 

Latere schrijfhand 
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08-21

[AKANB0584] Obitus Hildegundis uxoris Johannis de Caertscot 6 gr. pag.// ort: 5 

[AKANB0585] Obitus Egidii Johannis Gordefridi et Catharine Johannis filie predicti Egidii uxoris// 
ort: 50 

Latere schrijfhand 

08-22

Octava Assumptionis duplex

[AKANB0586] Obitus Egidii de Campis 4 lopen siliginis et medium gr. veterum// ort: 4 //rogge: 4 

fol. 38 

08-23

[AKANB0587][a] Obitus domini Walteri de Ykele canonici 3 schell. gr. veteris et 4 schell. gr. pag.// 
ort: 288 

[AKANB0588] Obitus Margarete de Neel uxoris Walwini Mut 1 lopen siliginis anno 1411 //rogge: 1 

[AKANB0589] Obitus Elizabeth de Meerhem uxoris Goswini de Roma capitulo 2 fertellos siliginis et 
capellanis 4 lopen siliginis anno 1475 //rogge: 8 

08-24

Bartholomei apostoli duplex

08-25

[AKANB0590][a] Obitus Elizabeth de Halle et Johannis de Halle mariti eius 4 gr. pag.// ort: 3 

[AKANB0591] Obitus Petri van Romen fertellum siliginis //rogge: 4 

[AKANB0592] Obitus Henrici de Cronenborch 20 st. inde habent capellani terciam partem anno 
1510// ort: 53 

[AKANB0593] Obitus domini Johannis Wyesz canonici subdiaconi 13 st. anno 1521// ort: 52 
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08-26

[AKANB0594][a] Obitus Egidii de Vinea junioris 7 gr. veteres mediatim anno 1371// ort: 25 

[AKANB0595] Obitus Heylwigis filie magistri Theoderici 12 gr. pag. mediatim// ort: 5 

[AKANB0596] Commemoratio venerabilis domini et magistri Rasonis Voecht decani huius ecclesie 
10 st.// ort: 40 

fol. 38vo 

08-27

[AKANB0597][a] Obitus Johannis Evergheer et Elizabeth uxoris eius 12 gr. veteres// ort: 84 

[AKANB0598] Obitus Elizabeth uxoris Ancelmi Aggaert 20 gr. pag. mediatim// ort: 8 

08-28

Augustini Episcopi duplex

[AKANB0599][a] Obitus Walteri de Ligno 7,5 gr. veteres// ort: 53 

[AKANB0600] Obitus domini Arnoldi Langhe capellani 6,5 schell. gr. pag. anno 1459// ort: 58,5 

08-29

Decollacio Johannis Baptiste duplex

[AKANB0601] Obitus Wilhelmus de Oesterzeel 12,5 st. anno 1415// ort: 50 

[AKANB0602] Obitus domini Johannis Tierloots 3,5 gr. veteres// ort: 25 

[AKANB0603] Obitus Tielmanni de Laer 6 gr. pag. mediatim anno 1384// ort: 4,25 

[AKANB0604] Obitus Zeberti filii Pauli Presbyteri 2 gr. pag.// ort: 2 

[AKANB0605] Obitus domini Anthonii de Buyten canonici Beate Marie Trajectensis superioris 20 
st. anno 1518// ort: 80 

[AKANB0606] Obitus magistri Giulielmi de Gaellen decani 2 R.g. 1539// ort: 160 
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Latere schrijfhand fol. 39 

08-30

[AKANB0607] Obitus domini Cristiani de Meere capellani fertellum siliginis //rogge: 4 

[AKANB0608] Obitus Elizabeth uxoris Anthonii Bigghen 16 gr. pag. mediatim// ort: 8 

[AKANB0609] Commemoratio Wilhelmi Bye 9 Arnoldus gulden inde habent capellani terciam 
partem cum diacono et subdiacono// ort: 240 

In de rechtermarge later bijgeschreven: 'celebrans habet duplum' 

[AKANB0610] Obitus Hermanni de Zelbach fertellum siliginis capellanis 2 lopen siliginis anno 
1515 //rogge: 4 

[AKANB0611] Obitus magistri Wilhelmi Langherack capellani 10 st.// ort: 40 

Latere schrijfhand 

08-31

[AKANB0612][a] Obitus domini Petri de Gageldonck militis 15 gr. veteres mediatim// ort: 53 

SEPTEMBER
[AKANB0613] Die lune post primam dominicam huius mensis ante summam missam cantatibur 
missa de requiem pro domini et magistro Carolo Oudart decano nisi festum impediat 10 st.// ort: 40 

Onderaan fol. 39vo 

09-01

Egidii Abbatis 9 lectionum

[AKANB0614][a] Obitus Elizabeth uxoris Petri Fabri et patris eius 4 gr. veteres// ort: 28 

[AKANB0615] Obitus Zueri famuli domini de Lecka 4 gr. pag. mediatim anno 1386// ort: 2 

[AKANB0616] Obitus Wilhelmi Mets Carnificis 15 gr. pag. mediatim anno 1416// ort: 6 
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[AKANB0617] Obitus domini Florentii Ryswyck capellani 10 st.// ort: 40 

Latere schrijfhand 

09-02

[AKANB0618][a] Obitus domini Johannis de Oekele presbyteri 2 schell. gr. pag. capellanis 4 gr. 
pag.// ort: 18 

Later boven bijgeschreven: 'modo 3,5 st.' 

[AKANB0619][a] Obitus Elizabeth Bossche cum filiabus 7,5 gr. pag. mediatim anno 1371// ort: 6 

[AKANB0620] Obitus Margarete Conincx uxoris quondam Arnoldi Rovers fertellum siliginis anno 
1492 //rogge: 4 

09-03

Remacli Episcopi 9 lectionum

[AKANB0621] Obitus domini Wilhelmi Fortis decani huius ecclesie 20 schell. Turnenses mediatim 
anno 1401// ort: 53 

[AKANB0622] Obitus Arnoldi Kessel 20 schell. Turnenses anno 1496// ort: 105 

[AKANB0623] Obitus magistri Ancelmi uute Lyez florenum Renensem mediatim// ort: 40 

[AKANB0624] Obitus Thome filii Arnoldi 10 gr. pag. mediatim anno 1396// ort:3,5 

[AKANB0625] Obitus domini Joefridi Cornelii presbyteri 8 st. anno ..// ort: 32 

Latere schrijfhand 

fol. 40 

09-04

[AKANB0626] Commemoratio domini de Lecka et de Breda senioris 8 schell. gr. pag.// ort: 63 

09-05

[AKANB0627] Obitus domini Harmanni Scenkel canonici 10 gr. veteres capellanis 12 gr. pag.// ort: 
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70 

[AKANB0628] Obitus Thome filii Thome Anthoniii 15 gr. pag.// ort: 11,25 

09-06

[AKANB0629][a] Obitus Johannis filii Henrici Witsen 2 gr. pag.// ort: 2 

[AKANB0630] Obitus Johannis Rucenaer senioris cum uxore 9 gr. veteres et 6 gr. pag. mediatim// 
ort: 34,25 

[AKANB0631] Obitus Pauli de Nassou sculteti de Breda 13 st. capellanis terciam partem Floreni 
Renensi anno 1514// ort: 52 

[AKANB0632] Commemoratio Petri Cristiani Hoze et Waltrudis Johannis Tiels parentum domini 
Johannis Hoze capellani 8 st. anno 1524// ort: 32 

[AKANB0633] Obitus magistri Johannis Clerici canonici 14 st. anno 1555// ort: 46 

Latere schrijfhand 

09-07

[AKANB0634][a] Obitus Heylwigis de Camera 4 schell. pag.// ort: 2 

[AKANB0635] Obitus Petri Bastaert et Elizabeth uxoris eius et filie eorum 32 gr. pag. mediatim// ort: 
12 

[AKANB0636] Commemoratio magistri Johannis de Rivo canonici 7,5 gr. veteres// ort: 53 

'Johannis' boven de regel bijgeschreven 

[AKANB0637] Obitus Stephani Heye fertellum siliginis anno 1463 //rogge: 4 

fol. 40vo 

09-08

Nativitas Beate Marie Virginis triplex

[AKANB0638][a] De isto festo habent canonici 7 gr. veteres et capellani 3 gr. veteres// ort: 49 
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[AKANB0639][a] Obitus Heylwigis filie Arnoldi Aggaert 6 gr. pag. mediatim// ort: 3 ?? 

[AKANB0640] Obitus Wilhelmi dicti Bonten 6 gr. pag. capellanis 2 gr. pag. anno 1476// ort: 4,25 

[AKANB0641] Obitus Wytmanni van der Beeck senioris fertellum siliginis //rogge: 4 

[AKANB0642] Obitus domini Marcelii de Tuernout capellani 7 st. anno 1500// ort: 26 

[AKANB0643] Obitus dominus Petri de Strepen canonici 20 st.// ort: 80 

Latere schrijfhand 

[AKANB0644] Obitus domini Theoderici van Duvenvorde canonici subdiaconi 18 st.// ort: 76 

Latere schrijfhand. In de rechtermarge geen totaal in stuivers 

09-09

[AKANB0645] Obitus Gerardi Snoeyen fertellum siliginis anno 1481 //rogge: 4 

09-10

Theodardi Episcopi 9 lectionum

[AKANB0646][a] Commemoratio domini Arnoldi de Meldert 2 schell. gr. pag.// ort: 18 

[AKANB0647] Obitus Henrici de Aqua 7,5 gr. veteres mediatim anno 1416// ort: 53 

[AKANB0648] Obitus domicelle Johanne de Merwen uxoris quondam Philippi de Spaengien unum 
zestarium siliginis anno 1476 //rogge: 16 

In de marge: 'Spangen' en in de rechtermarge: 'cum ministris' 

fol. 41 

09-11

09-12

[AKANB0649][a] Commemoratio domini Henrici decani Bekensis 9 gr. veteres capellanis 3 gr. 
veteres// ort: 63 
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[AKANB0650][a] Obitus Johannis filii Zegeberti 2 gr. pag.// ort: 2 

[AKANB0651] Obitus Margarete de Leuwis junioris 3 gr. pag. mediatim// ort: 1 

[AKANB0652] Obitus domini Bertrandi de Hertele presbyteri 12 gr. pag. mediatim anno 1482//ort: 5 

[AKANB0653] Obitus domini Johannis de Buersteden capellani fertellum siliginis mediatim anno 
1500 //rogge: 2 

[AKANB0654] Obitus domini Theoderici Johannis capellani 20 st. inde habent capellani terciam 
partem anno 1522// ort: 53 

09-13

[AKANB0655] Obitus Katherine Binstroes uxoris Andree Bots 12 gr. pag. mediatim// ort: 5 

[AKANB0656] Obitus Arnoldi Brouwer Tinctoris mediam coronam mediatim// ort: 25 

[AKANB0657] Obitus illustris comitis Henrici de Nassou domini de Breda 4 scutes veteres 1538// 
ort: 448 

Deze memorie doorgestreept en in de linkermarge later bijgeschreven: 'Vacat' 

fol. 41vo 

09-14

Exaltatio sancte Crucis duplex

[AKANB0658] Obitus domicelle Gertrudis de Campe fit sibi anniversarium pro una cappa blavea 
quam contulit 

[AKANB0659] Domini Egidii Guilielmi de Buyten capellani 8 st. 2 ort anno 1533// ort: 34 

Latere schrijfhand 

09-15

Octava Nativitatis Marie duplex

[AKANB0660][a] Obitus Johannis de Groese 6 gr. pag. mediatim// ort: 4,25 
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[AKANB0661] Obitus Margarete uxoris Wytkim Carneficis 3 gr. pag. mediatim// ort: 1 

09-16

[AKANB0662][a] Obitus domini Henrici Nannen presbyteri 6 gr. pag. mediatim// ort: 4,25 

[AKANB0663] Obitus Margarete uxoris Johannis Ysaac 2 schell. gr. pag. mediatim anno ..80// ort: 9 

[AKANB0664] Obitus magistri Cornelii Beys capitulo 10 st.// ort: 40 

09-17

Lamberti Episcopi duplex

[AKANB0665] Obitus Henrici Alen 7,5 gr. veteres// ort: 53 

[AKANB0666] Obitus Johannis Reyneri van der Biestraten 5,5 gr. veteres mediatim anno 1484// ort: 
19 

[AKANB0667] Obitus Egidii de Buyten 10 st. anno 1400// ort: 40 

[AKANB0668] Obitus Gudule Haecken alias Hooghen fertellum siliginis anno 1501 //rogge: 4 

fol. 42 

[AKANB0669] Obitus illustris domine Francisce de Sabaudia comitesse de Nassou capitulo 2 scutes 
veteres anno 1511// ort: 224 

Doorgestreept en in de linkermarge 'Vacat' en 'Nota'. In de rerchtermarge geen totaal in stuivers 

09-18

[AKANB0670] Obitus Gertrudis van den Damme mediam coronam Francie// ort: 45 

09-19

Materni Episcopi 9 lectionum

[AKANB0671][a] Obitus Zegeberti de Thymo et Elizabeth uxoris ac parentum 5 gr. veteres 1 
Esterlingh minus// ort: 33 

Later in de rechtermarge bijgeschreven: 'Facit pro capitulo 8 st. 1 ort' 
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[AKANB0672] Obitus Laurencii van der Vyse 4 gr. veteres// ort: 28 

[AKANB0673] Obitus Johannis Thome et Elizabeth uxoris eius 2 gr. veteres mediatim// ort: 7 

[AKANB0674] Obitus domini Frederici a Renesse canonici subdiaconi 20 st.// ort: 80 

Latere schrijfhand 

09-20

[AKANB0675] Obitus Agnetis uxoris Henrici de Hoems 4,5 gr. veteres// ort: 31,5 

[AKANB0676] Obitus magistri Johannis de Aeth canonici capitulo 15 st. capellanis 5 st. anno 1496// 
ort: 60 

fol. 42vo 

09-21

Mathei apostoli duplex

[AKANB0677] Obitus Wilhelmi de Hont fertellum siliginis anno 1471 //rogge: 4 

[AKANB0678] Obitus domini Jheronimi de Oesterzeel canonici huius ecclesie 16 st. anno 29// ort: 
56 

Latere schrijfhand 

09-22

[AKANB0679] Obitus domicelle Margarete Rovers uxoris Geerlaci Rovers 7,5 gr. veteres// ort: 53 

[AKANB0680] Obitus domicelle Machteldis de Zalmen 8 gr. veteres anno 58// ort: 56 

[AKANB0681] Obitus domini Wilhelmi Smit presbyteri 4 gr. veteres anno 1464// ort: 28 

[AKANB0682] Obitus domicelle Aleydis de Beversluys 2 fertellos siliginis mediatim anno 1493 
capitulo 10 st. et tabulam ligneam sculptam ymaginibus in altare super ocsale //rogge: 4 

09-23
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[AKANB0683] Obitus Heylwigis Wagemakers 1 gr.vet. anno 1382// ort: 7 

09-24

Octava Lamberti 9 lectionum

[AKANB0684] Obitus domini Henrici Aggaert presbyteri 3,5 schell. gr. pag. anno 1416// ort: 31,5 

[AKANB0685] Obitus Zeberti filii Petri Tierloots 7,5 gr. veteres anno 1416// ort: 53 

[AKANB0686] Obitus Johannis Tielmanni et uxoris eius Gertrudis 7,5 gr. veteres// ort: 53 

[AKANB0687] Obitus domini Engelberti de Buersteden canonici 24 st. capellanis 6 st. anno 1509// 
ort: 96 

fol. 43 

09-25

[AKANB0688] Obitus Elizabeth filie domini Harmanni Scenkel 7,5 gr. veteres capellanis 12 gr. 
pag.// ort: 53 

[AKANB0689] Obitus Jacobi van Beersse 10 st. mediatim anno 1500// ort: 20 

[AKANB0690] Obitus Henricus filii Johannis bastardi de Nassou 13,5 st. capellanis terciam partem 
Floreni Renensis anno 1517// ort: 53 

[AKANB0691] Obitus domini Christiani a Dun capellani anno 1576 3,5 st.// ort: 14 

Latere schrijfhand 

09-26

[AKANB0692] Obitus Wilhelmi et Hugemanni de Gageldonck 30 gr. pag. mediatim// ort: 11,25 

[AKANB0693] Obitus Johannis Fortis filii naturalis Theoderici Fortis 6 gr. pag.// ort: 5 

[AKANB0694] Obitus domicelle Sophie uxoris Zeberti Tierloots 6 schell. gr. pag.// ort: 54 

[AKANB0695] Obitus domini Joseph Damish 10 st. anno 1536// ort: 40 

Latere schrijfhand 
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09-27

[AKANB0696] Obitus Wilhelmi de Galder senioris 3 gr. pag. mediatim anno 1386// ort: 1 

[AKANB0697] Obitus Petri dicti Poelmans 18 gr. pag. anno 1408// ort: 14 

[AKANB0698] Obitus domini Johannis Hagenbeeck fertellum siliginis mediatim 1451 //rogge: 2 

[AKANB0699] Commemoratio venerabilis domini et magistri Rasonis Voecht decani huius ecclesie 
10 st.// ort: 40 

[AKANB0700] Commemoratio Johannis Pauli de Ledege bastionarii huius capituli 20 st. inde habent 
capellani terciam partem// ort: 53 

[AKANB0701] Obitus domicelle Anne de Mehetz 28 st. pro ministris 1 st. capellanis 11 st.// ort: 112 

Latere schrijfhand 

fol. 43vo 

09-28

[AKANB0702][a] Obitus Henrici de Fine 3 gr. pag.// ort: 4,25 

[AKANB0703][a] Obitus Elizabeth Colen 5 gr. pag. mediatim// ort: 2,25 

[AKANB0704][a] Obitus Beatricis Balduini Johannis et Elizabeth 7 gr. pag. mediatim// ort: 3 

[AKANB0705] Obitus Katherine de Heerseel uxoris Henrici dicti Montyns 6 gr. pag. mediatim anno 
1409// ort: 4,25 

[AKANB0706] Obitus Cornelii Anthonii Burgimgri 15 st. anno 1540// ort: 60 

Latere schrijfhand 

09-29

Mychaelis Archangeli duplex

[AKANB0707][a] Obitus Katherine de Oekel uxoris Petri de Gageldonck 6 gr. pag. mediatim// ort: 
4,25 
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[AKANB0708] Obitus domini Ghiselberti de Castro canonici 7 gr. veteres capellanis 8 gr. pag. anno 
1398// ort: 49 

[AKANB0709] Obitus domini Johannis Piper 4 gr. veteres// ort: 28 

[AKANB0710] Domicelle Johanne de Dronghelen cum Rodulpho et Katherina parentibus ac 
Rodulpho fratre 8 st. anno 1532// ort: 32 

Latere schrijfhand 

[AKANB0711] Obitus domini Petri Rodolphi capellani 7 st. anno 1536// ort: 28 

Latere schrijfhand 

09-30

Jheronimi Presbyteri triplex

[AKANB0712] Distributiones in isto festo ordinate per magistrum Henricum de Heerle canonicum 
capitulo 16 st. capellanis 8 st.// ort: 56 

[AKANB0713][a] Obitus Henrici filii Gerardi et Menne uxoris sue 4 gr. veteres mediatim// ort: 14 

[AKANB0714] Obitus magistri Adelberti Varentrap canonici 8 gr. veteres anno 1438// ort: 56 

[AKANB0715] Obitus Johannis Ettemans 1 gr. vet. anno 1422// ort: 7 

[AKANB0716] Obitus Gerardi Huberti 6 schell. gr. pag. anno 1439// ort: 54 

[AKANB0717] Distributio augmentata per venerabilem dominum Jheronimum de Oesterzeel 
canonicum huius ecclesie 14 st.// ort: 56 

Latere schrijfhand 

[AKANB0718] Distributio sub triplici festo per venerabilem dominum magistrum Jheronimum du 
Blioul decanum et utriusque juris doctorem 8 R.g. 8 st. require in fine libri. Pro decano duplum, pro 
diacono 3 st. pro subdiacono 2 st.// ort: 672 

Latere schrijfhand 
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OCTOBER
[AKANB0719] Die lune post primam dominicam huius mensis ante summam missam cantatibur 
missa de requiem pro domino et magistro Carolo Oudart decano nisi festum impediat 10 st.// ort: 40 

Onderaan fol. 44 

10-01

Remigii Episcopi 9 lectionum

[AKANB0720][a] Obitus Katherine uxoris Johannis Rusenaers 10 gr. pag. mediatim// ort: 3,75 

[AKANB0721] Obitus domini Henrici de Nova Domo capellani 10 schell. gr. pag. inde habent 
capellani terciam partem anno 1470// ort: 60 

[AKANB0722] Obitus magistri Servacii de Mera canonici capitulo 16 st. capellanis 8 st. anno 1510// 
ort: 64 

[AKANB0723] Obitus domini Florencii Tierloot capellani 12 st. anno 1529// ort: 48 

Latere schrijfhand 

[AKANB0724] Obitus Johannis de Boubert alias Pergamont 20 st. anno 1550// ort: 80 

Latere schrijfhand 

10-02

[AKANB0725][a] Obitus Elizabeth Arnoldi Beionis 4 gr. pag. mediatim// ort: 2 

[AKANB0726] Obitus Philippi de Weerdenborch canonici 7,5 gr. veteres anno 1415// ort: 53 

[AKANB0727] Obitus Gertrudis uxoris Anthonii Bigghen 2 schell. gr. pag. mediatim// ort: 9 

[AKANB0728] Obitus Yde Conincx fertellum siliginis mediatim //rogge: 2 

10-03

[AKANB0729][a] Obitus domini Gerardi Fierkini investiti de Ghinneken 15 gr. pag. mediatim// ort: 
6 
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[AKANB0730] Obitus Johannis de Campe junioris 5 gr. veteres anno 1423// ort: 35 

[AKANB0731] Obitus Mechteldis de Vinae capitulo 10 st. anno 1455// ort: 40 

[AKANB0732] Obitus venerabilis domini magistri Wilhelmi de Oesterzeel quondam canonici huius 
ecclesie capitulo 8 gr. veteres cappellanis 4 gr. veteres anno 1502// ort: 56 

fol. 44vo 

10-04

Francisci confessoris 9 lectionum

[AKANB0733][a] Obitus Willerici Balbi et Petri filii eius presbyteri et matris Petri 6 gr. pag.// ort: 5 

[AKANB0734] Obitus domini Johannis de Campe militis senescalli 3 schell. 9 den. pag. anno 1396// 
ort: 34,25 

10-05

[AKANB0735] Obitus Johannis Mathie 15 gr. pag. mediatim// ort: 6,25 

[AKANB0736] Obitus magistri Johannis de Pernes canonici 10 gr. veteres anno 1387// ort: 70 

[AKANB0737] Obitus domini Philippi de Duvenvoerde canonici 7,5 gr. veteres// ort: 53 

[AKANB0738] Obitus Elizabeth uxoris Zegeberti de Neele 14 gr. pag. mediatim// ort: 5,25 

10-06

[AKANB0739] Obitus domini Ysebrandi dicti Spyker presbyteri 6 gr. veteres anno 1400// ort: 42 

10-07

[AKANB0740][a] Obitus domini Johannis filii magistri Theoderici 6 gr. pag. mediatim// ort: 4,25 

[AKANB0741] Obitus Cristiani de Helmont 1 lopen et 1 quartier van 1 lopen siliginis //rogge: 1,25 

[AKANB0742] Commemoratio venerabilis domini et magistri Rasonis Voecht decani huius ecclesie 
10 st.// ort: 40 
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[AKANB0743] Obitus domini Johannis van de Zande capellani 32 st. 2 ort mediatim anno (15)45// 
ort: 64 

Latere schrijfhand 

fol. 45 

10-08

[AKANB0744][a] Obitus domini Hugonis decani 5 gr. veteres mediatim// ort: 18 

[AKANB0745][a] Obitus domini Henrici de Eyndoven presbyteri 6 gr. pag. mediatim// ort: 4,25 

[AKANB0746] Obitus Alverardis domicelle de Kessele 3 schell. gr. pag. mediatim// ort: 14 

[AKANB0747] Obitus Johannis de Aerle et Johannis filii sui 8 gr. pag. mediatim// ort: 3 

[AKANB0748] Obitus Zophie de Aqua uxoris Zweers 1 scutum vet. mediatim// ort: 56 

[AKANB0749] Obitus domine Jacobe comitesse Hollandie et Zelandie 9 Florenos Arnoldi inde 
habent capellani terciam, decanus vel canonicus officians habet duplum// ort: 240 

'Decanus' tot 'duplum' later bijgeschreven 

[AKANB0750] Obitus domicelle Adriane de Haestrecht relicte domicelli Johannis bastardi de 
Nassou capitulo 25 st. capellanis totidem anno 1512// ort: 100 

Latere schrijfhand. In de linkermarge: 'Nota'. 

10-09

Dionisii Martiris duplex

[AKANB0751][a] Distributio pro dominis de capitulo 20 st.// ort: 80 

[AKANB0752] Obitus Egidii de Campe junioris 8 gr. veteres anno 1438// ort: 56 

[AKANB0753] Obitus domine Hadewigis de Vinea uxoris Jacobi de Duffel 5 schell. gr. pag.// ort: 45 

[AKANB0754] Obitus domini Symonis de Lapide canonici in ecclesia Aquensi capitulo 2 Florenos 
Aureos capellanis 10 schell. gr. pag.// ort: 200 

[AKANB0755] Obitus Cornelius Stevens 20 st. mediatim anno 1462// ort: 40 
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[AKANB0756] Obitus domini Jacobi Wolfram quondam capellani huius ecclesie capitulo 10 st. 
capellanis 2 lopen siliginis et 2 schell. pag. anno 1507// ort: 40 

[AKANB0757] Obitus domini Anthonii Regis capellani 7 st. anno 1529// ort: 28 

Latere schrijfhand 

[AKANB0758] Domini Johannis Beers capellani 6 st. anno 1532// ort: 24 

Latere schrijfhand 

[AKANB0759] Obitus Michaelis Cornelii Michaelis 14 st. capellanis 7 st. anno 1529// ort: 56 

Latere schrijfhand 

[AKANB0760] Obitus domicelle Josine de Daelen uxoris Stephani Justiani 13 st. capellanis 13 st.// 
ort: 50 

Latere schrijfhand 

[AKANB0761] Obitus Engelberti Montens anno 1575 canonicis 24 st. capellanis 12 st. ergo pro folis 
canonicis venit computandum// ort: 96 

Latere schrijfhand 

fol. 45vo 

10-10

[AKANB0762] Obitus Hadewigis de Poel 7,5 gr. veteres anno 1382// ort: 1382 

[AKANB0763] Obitus Johannis Ketelaer 4 gr. veteres anno 1426// ort: 28 

[AKANB0764] Obitus Johannis de Nederven senioris 7,5 gr. veteres anno 1449// ort: 53 

[AKANB0765] Obitus domini Walteri Heye capellani capitulo 5 st. anno 1516// ort: 20 

10-11

Gummari Confessoris 9 lectionum

[AKANB0766] Distributiones in isto festo pro dominis de capitulo 12 gr. veteres vide infra in fine 
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libri// ort: 84 

[AKANB0767][a] Obitus Arnoldi Beionis 4 gr. veteres mediatim// ort: 14 

[AKANB0768] Obitus domini Johannis Valkenaer capellani capitulo fertellum siliginis anno 1479 //
rogge: 4 

[AKANB0769] Obitus domini Johannis Regis capellani 10 st. anno 1534// ort: 40 

Latere schrijfhand 

10-12

[AKANB0770] Commemoratio domini Wilhelmi Fortis decani 10 schell. Turnenses mediatim// ort: 
26,25 

[AKANB0771] Obitus domicelle Johanne uxoris Henrici de Ringelberch senescalli 4 lopen siliginis 
anno 1428 //rogge: 4 

[AKANB0772] Obitus domini Rasonis Arnoldi capellani 6 gr. pag.// ort: 5 

[AKANB0773] Obitus Heilwigis Naes relicte Wilhelmi de Hont halstarium siliginis mediatim anno 
1481 //rogge: 4 

10-13

[AKANB0774][a] Commemoratio domini Johannis Grauwer presbyteri 6 gr. veteres capellanis 2 gr. 
veteres// ort: 42 

fol. 46 

[AKANB0775][a] Obitus Johannis dicti Stouken 8 gr. pag. mediatim// ort: 3 

10-14

[AKANB0776] Obitus domini Romboldi de Ykele 8 gr. pag. mediatim anno 1382// ort: 3 

[AKANB0777] Obitus Gerardi Cant fertellum siliginis //rogge: 4 

10-15

[AKANB0778][a] Obitus domini Johannis Pynappels canonici 16 gr. pag. capellanis 8 gr. pag.// ort: 
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12 

[AKANB0779][a] Obitus Agathe uxoris Zeberti Tierloots 12 gr. pag. mediatim// ort: 5 

[AKANB0780][a] Obitus Petri filii Johannis Laets 9 gr. pag. mediatim 1 st. 1 ort// ort: 5 

Doorgestreept: '9 gr. pag. mediatim' 

[AKANB0781] Obitus Godefridi de Nederven 7,5 gr. veteres anno 1417// ort: 53 

[AKANB0782] Obitus domini Johannis Os capellani 2 lopen siliginis mediatim //rogge: 1 

[AKANB0783] Obitus Johannis Beys filii magistri Cornelii Beys 20 st. mediatim// ort: 40 

10-16

[AKANB0784] Obitus domicelle Elizabeth uxoris Theoderici Sterken 3 schell. gr. pag. capellanis 18 
gr. pag.// ort: 27 

[AKANB0785] Obitus Goesswini de Roma 2 fertellos siliginis capellanis 1 fertellum anno 1476 //
rogge: 8 

fol. 46vo 

10-17

Marthe Virginis 3 lectionum

[AKANB0786] Fundatum per dominum Egidium Schoendonck capellanum distributiones pro 
dominis de capitulo 12 st.// ort: 48 

[AKANB0787] Obitus Zeberti van den Neel 14 gr. pag. mediatim anno 1427// ort: 5,25 

[AKANB0788] Obitus Johannis Ghysels fertellum siliginis anno 1453 //rogge: 4 

[AKANB0789] Obitus Elizabeth de Cuyck capitulo 10 st. capellanis 5 st.// ort: 40 

10-18

Luce Evangeliste duplex

[AKANB0790] Distributiones in isto festo ad omnes horas pro dominis de capitulo 39,5 st. vide infra 
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in fine libri// ort: 158 

[AKANB0791] Obitus Theoderici Scutkens 12 gr. pag. anno 1419// ort: 9 

[AKANB0792] Obitus domicelle Engelbergis de Vinea 4 lopen siliginis anno 1436 //rogge: 4 

[AKANB0793] Obitus Elizabeth de Ypelaer 2,5 lopen siliginis mediatim //rogge: 1,25 

[AKANB0794] Obitus domini Johannis de Meere 3 schell. gr. pag. anno 1451// ort: 27 

[AKANB0795] Obitus domini Ludovici Steelant canonici obiit 1577 

Latere schrijfhand 

10-19

[AKANB0796][a] Obitus Hildegundis uxoris Johannis de Woude 5 schell. pag. mediatim// ort: 1 

[AKANB0797] Obitus Elizabeth Roest uxoris Johannis Ketelaer 4 lopen siliginis mediatim anno 
1474 //rogge: 2 

In de linkermarge later bijgeschrven: 'Nota' 

fol. 47 

10-20

[AKANB0798] Obitus Cornelii filii Henrici Reynoldi fertellum siliginis anno 1439 //rogge: 4 

[AKANB0799] Obitus Johannis Petri et Adriane uxoris 20 st. inde habent capellani terciam partem// 
ort: 53 

[AKANB0800] Obitus Katherine filie Bartholomei Johannis uxoris Egidii Braxatoris 5 st. anno 
1531// ort: 20 

Latere schrijfhand. Hieronder zeer vaag en niet meer te lezen memorie 

10-21

Undecim milium Virginum 9 lectionum

[AKANB0801] Obitus domini Cristophori de Gaelen capellani 5 st. anno (15)46// ort: 20 
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Latere schrijfhand 

10-22

[AKANB0802][a] Obitus Jute uxoris Pauli Bynstroe 6 gr. pag. mediatim// ort: 4,25 

[AKANB0803] Obitus Henrici de Ringelberch senescalli fertellum siliginis capellanis 2 lopen anno 
1400 //rogge: 4 

[AKANB0804] Obitus domicelle Margarete de Wyck uxoris Arnoldi de Tolloysen 10 st. anno 1501// 
ort: 40 

fol. 47vo 

10-23

Severini Episcopi et confessoris 9 lectionum

[AKANB0805][a] Obitus domini Gerardi Grusers canonici presbyteri 5 schell. Turnenses// ort: 26,25 

[AKANB0806][a] Obitus domini Engelberti de Buersteden presbyteri 12 gr. veteres mediatim// ort: 
42 

10-24

Ode vidue 9 lectionum

[AKANB0807] Obitus magistri Johannis van den Venne decani huius ecclesie 7,5 gr. veteres 
capellanis 2,5 gr. veteres// ort: 53 

[AKANB0808] Obitus Jacobi Rutten 2 schell. gr. pag.// ort: 18 

[AKANB0809] Obitus Florencii de Nyspen 6 schell. gr. pag. anno 1494// ort: 54 

[AKANB0810] Obitus Petri Nicolai Cuypers capitulo 20 st. capellanis 10 st. anno 1517// ort: 80 

[AKANB0811] Obitus Katherine filie Laurencii van den Velde 14 st. mediatim anno 1525// ort: 28 

10-25

Crispini et Crispiniani Martyrum 3 lectionum
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[AKANB0812] Fundatum per magistrum Anthonium Vaillant canonicum distributiones pro capitulo 
12 st.// ort: 48 

[AKANB0813][a] Obitus Beatricis de Aqua 3 gr. pag.// ort: 4,25 

[AKANB0814] Obitus Arnoldi de Hoochstraten et parentum suorum 9 gr. pag. mediatim// ort: 3,25 

[AKANB0815] Obitus domini Petri Melis presbyteri fertellum siliginis mediatim //rogge: 2 

[AKANB0816] Obitus domini Arnoldi Eept capellani 7 st.// ort: 28 

Latere schrijfhand 

fol. 48 

10-26

[AKANB0817][a] Obitus domini Bonefacii decani huius ecclesie 22,5 schell. gr.pag.// ort: 208 

[AKANB0818] Obitus Elizabeth de Ravels florenum Hollandie mediatim anno 1438 pro capitulo// 
ort: 32 

[AKANB0819] Obitus Ursule filie Petri de Aken et suorum 6 schell. gr. pag.// ort: 54 

[AKANB0820] Obitus domini Gregorii de Os presbyteri 5 st. anno 1530// ort: 20 

Latere schrijfhand 

10-27

[AKANB0821] Obitus Godefridi Jacopssen 13 st. capellanis 7 st. anno 1475// ort: 52 

10-28

Symonis et Jude Apostolorum duplex

[AKANB0822][a] Obitus domini Zeberti Grauwe presbyteri 12 gr. pag. mediatim// ort: 5 

[AKANB0823] Obitus Mechteldis uxoris Petri Stephani florenum Arnoldi pro 12,5 st. anno 1460// 
ort: 50 

[AKANB0824] Obitus Petri de Visschere Carnificis 4 st.// ort: 16 
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[AKANB0825] Obitus domicelle Petre relicte Frederici de Zelbach capitulo fertellum siliginis 
capellanis 2,5 schell. gr. pag. curato 1 lopen siliginis anno 1500 //rogge: 4 

fol. 48vo 

10-29

[AKANB0826][a] Obitus magistri Theoderici de Thede et Machteldis eius uxoris 8 gr. pag. 
mediatim// ort: 3 

[AKANB0827] Obitus domini Johannis Achel 2 st. 2 ort// ort: 10 

Latere schrijfhand 

10-30

[AKANB0828][a] Obitus Johannis Grauwe et Jutte uxoris eius 6 gr. veteres// ort: 42 

[AKANB0829][a] Obitus Margarete Weens 1 gr. pag.// ort: 0,75 

[AKANB0830] Obitus Jacobi But 14 gr. pag.// ort: 11 

[AKANB0831] Obitus Anthonii van der Hulst et Heylwigis parentum domini Johannis van der Hulst 
capitulo 5 st. anno 1525// ort: 20 

[AKANB0832] Commemoratio Johannis Pauli de Ledege bastionarii capituli huius 20 st. inde habent 
capellani terciam partem// ort: 53 

10-31

[AKANB0833] Obitus Wilhelmi de Nyspen fertellum siliginis anno 1450 //rogge: 4 

fol. 49 

NOVEMBER
[AKANB0834] Die lune post primam dominicam huius mensis ante summam missam missam 
cantatibur missa de requiem pro domino et magistro Carolo Oudart decani nisi festum impediat 10 
st.// ort: 40 

Onderaan folio 49 
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11-01

Omnium Sanctorum triplex

[AKANB0835] Obitus Andree Bots 7,5 gr. veteres anno 1418// ort: 53 

In de linkermarge later bijgeschreven: 'Nota' 

[AKANB0836] Obitus Margarete van Buyten fertellum siliginis anno 1477 //rogge: 4 

11-02

Commemoratio Animarum

[AKANB0837] Obitus Godefridi van den Damme mediam coronam Francie anno 1436// ort: 48 

[AKANB0838] Obitus Cristine Wilhelmi Walteri fertellum siliginis capellanis 1 lopen anno 1459 //
rogge: 4 

11-03

Huberti Episcopi 9 lectionum

[AKANB0839] Obitus Johannis de Polanen senioris domini de Lecka et de Breda 13 schell. 10 gr. 
pag. anno 1378// ort: 125 

[AKANB0840] Obitus Engelbergis uxoris Johannis Sterken 7,5 gr. veteres// ort: 53 

[AKANB0841] Obitus Katharine van der Wouwer uxoris quondam Bartholomei de Amerong 7 st. 
anno 1544// ort: 28 

Latere schrijfhand 

11-04

[AKANB0842] Obitus domini Theoderici Snoeye presbyteri 9 gr. veteres mediatim anno 1400// ort: 
31,25 

[AKANB0843] Obitus domini Henrici Anier canonici 7,5 gr. veteres capellanis 4 schell. gr. pag.// 
ort: 53 
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fol. 49vo 

11-05

[AKANB0844][a] Obitus Heylwigis Swreden 6 gr. pag. mediatim// ort: 4,25 

[AKANB0845] Obitus Jutte filie Ancelmi de Raemsdonck 2 lopen siliginis mediatim //rogge: 1 

[AKANB0846] Obitus Johannis Ludikens de Uden 15 st. 1 ort mediatim// ort: 31 

11-06

Leonardi Confessoris

[AKANB0847] Obitus Johannis Naghel capellani capitulo 2 schell. gr. pag. et capellanis totidem// 
ort: 18 

[AKANB0848] Obitus domini Gummari Dries canonici presbyteri capitulo fertellum siliginis 
capellanis 2 lopen siliginis anno 1489 //rogge: 4 

11-07

[AKANB0849] Obitus Thome filii domini Gerardi Ludikens 7,5 gr. veteres anno 1408// ort: 53 

11-08

[AKANB0850] Obitus Aleydis Blaerincx 2 gr. veteres mediatim// ort: 7 

[AKANB0851] Obitus domini Symonis Loef canonici 7,5 gr. veteres anno 1386// ort: 53 

fol. 50 

[AKANB0852] Commemoratio venerabilis domini et magistri Rasonis Voecht decani huius ecclesie 
10 st.// ort: 40 

[AKANB0853] Obitus Bartholomei Johannis et Marguarete uxoris 15 st. 3 ort equaliter// ort: 31,25 

Latere schrijfhand 

11-09
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11-10

[AKANB0854][a] Commemoratio domini Arnoldi de Meldaert canonici 2 schell. gr. pag.// ort: 18 

[AKANB0855] Obitus domini Jacobi Beys canonici fertellum siliginis anno 1437 //rogge: 4 

[AKANB0856] Obitus magistri Henrici de Etten alias de Avoert canonici presbyteri 5 lopen siliginis 
anno 1504 //rogge: 5 

[AKANB0857] Obitus domini Simonis le Hardi capellani 5 st. anno 1542// ort: 20 

[AKANB0858] Obitus magistri Cornelii Hey curati huius ecclesie 15 st. cum curato// ort: 60 

Latere schrijfhand 

11-11

Martini Episcopi duplex

[AKANB0859][a] Obitus Godefridi filii Zeberti de Thymo 6 gr. pag. mediatim// ort: 4,25 

[AKANB0860] Obitus domini Wilhelmi Stephani capellani 10,5 st. anno 1466// ort: 42 

fol. 50vo 

11-12

[AKANB0861][a] Commemoratio domini Henrici Grusers decani consilii Bekensis 9 gr. veteres 
capellanis 3 gr. veteres//ort: 63 

[AKANB0862][a] Obitus Mechteldis filie magistri Theoderici 8 gr. pag. mediatim// ort: 3 

[AKANB0863][a] Obitus Margarete Luten beghine 2,5 gr. pag. mediatim// ort: 1 

11-13

[AKANB0864][a] Obitus domini Godefridi de Weelde presbyteri 5 gr. pag. mediatim// ort: 4 

[AKANB0865] Obitus Johannis Oudart et Katherine Sblonden eius uxoris capitulo 24 st. inde habebit 
decanus duplum pro capellanis 12 st. et pro vicariis 4 st. anno 1495// ort: 96 

11-14
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[AKANB0866] Obitus Katherine de Mola fertellum siliginis anno 1458 //rogge: 4 

[AKANB0867] Obitus Rodulphi Zeberti Tierloot 9 gr. veteres et 1 lopen siliginis anno 1462// ort: 
59,25 //rogge: 1 

[AKANB0868] Obitus magistri Johannis de Nyspen quondam decani Bekensis capitulo 12 st. et 
capellanis totidem anno 1511// ort: 48 

In de linkermarge later bijgeschreven: 'Nota' 

[AKANB0869] Obitus Marie filie Adriani Potters 5 st. anno 1516// ort: 20 

fol. 51 

11-15

[AKANB0870][a] Obitus Johannis de Zele 4 gr. pag. mediatim// ort: 2 

[AKANB0871][a] Obitus Johannes Cogghe et parentum 5 lopen siliginis //rogge: 5 

11-16

[AKANB0872][a] Obitus Anthonii Lombardi 4 gr. pag. capellanis 2 gr. pag.// ort: 3 

11-17

[AKANB0873] Obitus Wilhelmi de Boeymer 8 st. gr. pag. anno 1451// ort: 72 

[AKANB0874] Obitus domini Ludovici de Loen canonici 15 st. capellanis 10 st. anno 1484// ort: 50 

[AKANB0875] Commemoratio Johannis Pauli de Ledege bastionarii huius capituli 20 st. inde habent 
capellani terciam partem// ort: 53 

Latere schrijfhand 

[AKANB0876] Commemoratio domini Walteri Fabri canonici 10 st.// ort: 40 

Latere schrijfhand. Hieronder later bijgeschreven: 'deberet computari die 10 ut in alio Libro 
memoriae' 

11-18
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[AKANB0877][a] Obitus Eve filie Johannis Rucenaers 4 gr. pag. mediatim// ort: 2 

[AKANB0878] Obitus domini Reyneri Sterken capellani 15 st. capellanis 7,5 st.// ort: 60 

[AKANB0879] Obitus magistri Gerardi Miersel capellani 5 st. anno 1528// ort: 20 

Latere schrijfhand 

Latere schrijfhand 

fol. 51vo 

11-19

11-20

[AKANB0880][a] Obitus domini Godefridi de Beke presbyteri 4 gr. veteres et 6 gr. veteres 
mediatim// ort: 16,25 

[AKANB0881][a] Obitus domini Johannis dicti Struus presbyteri 3 gr. pag. mediatim// ort: 1 

[AKANB0882] Obitus Theoderici dicti Binstro 8 gr. pag. anno 1376// ort: 6 

In de linkermarge: 'Vacat' en '8 gr.pag.' doorgestreept. Geen totaal in stuivers in de rechtermarge 

[AKANB0883] Obitus domini Egidii de Rivo decani huius ecclesie 12 gr. veteres capellanis 4 gr. 
veteres anno 1398// ort: 84 

[AKANB0884] Obitus domini Georgii filii Mathie presbyteri 20 gr. pag.// ort: 15 

11-21

Presentacio Marie Virginis triplex

[AKANB0885] Distributiones in hoc festo in quator principalis horis pro dominis de capitulo quator 
sextaria siliginis 3 florenos Renenses et 8 st. minus vide infra in fine libri anno 1502 //rogge: 64 

In de rechtermarge later bijgeschreven: '4 sesteren' 

[AKANB0886] Obitus magistri Wilhelmi Gaye Cyrurgici 7,5 gr. veteres// ort: 53 
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11-22

Cecilie Virginis 9 lectionum

[AKANB0887] Obitus Agnetis quondam uxoris Wilhelmi de Nyspen fertellum siliginis //rogge: 4 

[AKANB0888] Obitus domini Franconis comitis de Oestervant 9 Arnoldus gulden inde habent 
capellani terciam partem cum diacono et subdiacono. Decanus seu canonicus officians habebit 
duplum// ort: 240 

fol. 51vo (begint na 'domini') 

11-23

Clementis Martiris 9 lectionum

[AKANB0889] Obitus Katherine Godefridi de Druenen 7 gr. pag. anno 1405// ort: 5,25 

[AKANB0890] Obitus domicelle Katherine uxoris Johannis de Wilsdorp 7,5 gr. veteres anno 1433// 
ort: 53 

[AKANB0891] Obitus domini Henrici de Bye decano huius ecclesie 7,5 gr. veteres capellanis 3 gr. 
veteres anno 1461// ort: 53 

11-24

Trudonis Confessoris 9 lectionum

[AKANB0892] Obitus domine Ysabele de Elst 7,5 gr. veteres// ort: 53 

[AKANB0893] Obitus Elizabeth de Dorst alias de Mola fertellum siliginis 1444 //rogge: 4 

[AKANB0894] Obitus Elizabeth quondam Laurencii Wynricx 3 gr. veteres mediatim// ort: 13 

11-25

Katherine Virginis duplex

[AKANB0895] Distributiones ordinate per Johannem Pauli de Ledege 20 st. et 4 lopen siliginis inde 
habent capellani terciam partem// ort: 80 //rogge: 3 

In de rechtermarge: '2/3 van 1 vertel' 
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[AKANB0896] Obitus domini Johannis Apsel capellani 6 st. anno 1572// ort: 24 

Latere schrijfhand 

fol. 52vo (begint na 'inde') 

11-26

[AKANB0897] Obitus Johannis de Gageldonck filii Hugemanni 7,5 gr. veteres capellanis 3 schell. 
gr. pag.// ort: 53 

[AKANB0898] Obitus domicelle Marie Tierloots 10 st. anno 1473// ort: 40 

11-27

Ode Virginis 3 lectionum

[AKANB0899] Fundatum per dominum Johannem de Nyspen capellanum distributiones pro capitulo 
14 st.// ort: 56 

[AKANB0900] Commemoratio domini Wilhelmi Fortis decani 10 schell. Turnenses mediatim// ort: 
26,25 

[AKANB0901] Obitus Katherine uxoris Wytmanni Snoeyen fertellum siliginis //rogge: 4 

11-28

[AKANB0902] Obitus Johannis de Nederven senioris Avi 7,5 gr. veteres anno 1419// ort: 53 

[AKANB0903] Obitus Marie filie Gerardi Servacii halstarium siliginis mediatim anno 1514 //rogge: 
4 

fol. 57 

11-29

[AKANB0904][a] Obitus Henrici filii Rulini 8 gr. veteres mediatim// ort: 28 

[AKANB0905] Obitus Petri Godefridi de Meerle 5 schell. gr. pag. capellanis 3 schell. gr. pag. anno 
1431// ort: 45 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/KAN4.HTM (17 of 26) [16/11/2008 13:09:58]



4e kwartaal Obituarium Bredase kanunniken

[AKANB0906] Obitus Adriani Ghysels sculteti et receptoris de Oesterhout capitulo 20 st.// ort: 80 

[AKANB0907] Obitus domini Francisci Ypelaer capellani 1580 7 st. //ort: 28 

Latere schrijfhand 

11-30

Andree Apostoli duplex

[AKANB0908][a] Obitus domini Arnoldi de Hoerne canonici fertellum siliginis //rogge: 4 

[AKANB0909] Obitus domini Johannis de Rivo canonici 8 gr. veteres capellanis 4 gr. veteres// ort: 
56 

[AKANB0910] Obitus Gertrudis filie Petri Stephani 10 st.// ort: 42 

[AKANB0911] Obitus Johannis bastardi de Nassou 8 florenos Brabancie mediatim anno 1505// ort: 
108 

In de linkermarge later bijgeschreven:'Nota. bastardi de Nasau 1505' 

DECEMBER
[AKANB0912] Die lune post primam dominicam huius mensis ante summam missam cantatibur 
missa de requiem pro domino et magistro Carolo Oudart decano nisi festum impediat 10 st.// ort: 40 

Onderaan folio 53vo. In de rechtermarge geen totaal in stuivers 

[AKANB0913] Eodem die nisi festum impediat commemoratio magistri Jheronimi du Blioul 
utriusque doctoris decani huius 20 st. 

Onderaan folio 53vo. In de rechtermarge geen totaal in stuivers 

12-01

[AKANB0914] Obitus Henrici Montens quondam receptoris domini de Nassou fertellum siliginis 
anno 1550 //rogge: 4 

Latere schrijfhand 

12-02
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[AKANB0915] Obitus Johannis de Ponte 6 gr. pag.// ort: 4,5 

[AKANB0916] Obitus Johanne de Floeracker uxoris prime Ade de Nyspen fertellum siliginis anno 
1400 //rogge: 4 

[AKANB0917] Obitus Johannes van der Dussen sculteti in Breda sextarium siliginis cum diacono et 
subdiacono anno 1400 //rogge: 16 

[AKANB0918] Obitus domicelle Genofeve de Oesterzeel capitulo 9 st. 3 ort cappelanis 6 st. anno 
1504// ort: 39 

12-03

[AKANB0919][a] Obitus Johannis de Ligno militis 25 gr. pag. mediatim// ort: 9,25 

[AKANB0920] Obitus Eve uxoris magistri Petri Cyrurgici fertellum siliginis anno 1461 //rogge: 4 

[AKANB0921] Magistri Jasparis de Lyra succentoris 2 R.g. anno 1542// ort: 160 

Latere schrijfhand 

12-04

Barbare Virginis triplex

[AKANB0922][a] In isto festo habent canonici 7 gr. veteres capellani 3 gr. veteres// ort: 49 

[AKANB0923] Obitus Heylwigis Ancelme Aggaerts 6 gr. pag. mediatim// ort: 4,24 

[AKANB0924] Domini Cornelii Vlieten presbyteri 4 st. anno 1535// ort: 16 

Latere schrijfhand 

fol. 54 

12-05

[AKANB0925][a] Obitus Rasonis de Lyedekerke 5 schell. gr. pag.// ort: 45 

[AKANB0926] Obitus Aleydis de Gageldonck et Johannis mariti sui 20 gr. pag. mediatim// ort: 7,5 
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[AKANB0927] Obitus Heylwigis Hanen de Hilverenbeeck 4 lopen siliginis //rogge: 4 

12-06

Nicolai Episcopi

[AKANB0928] Distributiones in isto festo ad omnes horas pro capitulo 39,5 st. vide infra in fine 
libri// ort: 158 

[AKANB0929] Obitus Engelberte uxoris Petri Poelmans 2 lopen siliginis mediatim //rogge: 1 

[AKANB0930] Obitus domini Egidii Schoendonc quondam capellani huius ecclesie ac parentum, 
fratrum et sororum eius fertellum siliginis anno 1501 //rogge: 4 

[AKANB0931] Obitus Anthonie Heys relicte Huberti Montens halstarium siliginis mediatim anno 
1531 //rogge: 4 

Latere schrijfhand 

[AKANB0932] Obitus domini Judoci Erembout 10 st. anno 1562// ort: 40 

Latere schrijfhand 

12-07

[AKANB0933][a] Commemoratio domini Hugonis decani 5 gr. veteres mediatim// ort: 18 

[AKANB0934][a] Obitus Theoderici Quantaerts et Elizabeth uxoris sue 2 gr. pag.// ort: 2 

[AKANB0935] Obitus Arnoldi Rovers capitulo fertellum siliginis capellanis 2 lopen siliginis //rogge: 
4 

[AKANB0936] Obitus Jacobi filii domini Godefridi de Brecht militis 1559 1 vertel //rogge: 4 

Latere schrijfhand. In de linkermarge later bijgeschreven 'Nota' 

12-08

Conceptio Marie Virginis

[AKANB0937][a] In hoc festo habent canonici 6 gr. veteres// ort: 42 
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fol. 54vo (begint na 'habent') 

[AKANB0938] Obitus domini Henrici de Mola presbyteri 2 schell. gr. pag. mediatim anno 1393// ort: 
9 

[AKANB0939] Obitus Katherine uxoris Anthonii in Capella 8 gr. veteres capellanis 6 gr. veteres// 
ort: 56 

[AKANB0940] Obitus domini Johannis de Buyschel capellani capitulo 5 st. 3 ort capellanis 5 st. 
anno 1493// ort: 23 

12-09

[AKANB0941][a] Obitus domini Wilhelmi dicti Scoblant militis 8 gr. veteres// ort: 56 

[AKANB0942] Obitus Katherine uxoris Mychaelis Ettemans 10 st. anno 1424// ort: 40 

[AKANB0943] Obitus domini Lamberti Goetmans capellani 10 st. mediatim anno 1498// ort: 20 

In uitgave HVP en in het handschrift staat foutief als jaartal '1598' 

[AKANB0944] Obitus Florencii van der Dussen capitulo 20 st. anno 1509// ort: 80 

[AKANB0945] Obitus domicelle Katherine de Lymeleth uxoris Godefridi de Brecht halstarium 
siliginis equaliter anno 1533 //rogge: 4 

Latere schrijfhand 

12-10

[AKANB0946][a] Obitus Johannis filii Langherlysen et Elizabeth uxoris sue 4,5 gr. pag.// ort: 3,25 

[AKANB0947] Obitus Elizabeth filie Florencii Martini 12 gr. pag. item adhuc 6 gr. veteres 
mediatim// ort: 30 

12-11

[AKANB0948] Commemoratio venerabilis domini et magistri Rasonis Voecht decani huius ecclesie 
10 st.// ort: 40 

[AKANB0949] Obitus domini Reneri Schinvelt canonici 20 st. anno 1558// ort: 80 

Latere schrijfhand 
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fol. 55 

[AKANB0950] Obitus domini Engelberti de Dussen canonici 12 st. anno 1550// ort: 48 

Latere schrijfhand 

12-12

[AKANB0951][a] Commemoratio domini Johannis dicti Grauwe presbyteri 6 gr. veteres capellanis 2 
gr. veteres// ort: 42 

12-13

Festum Lucie Virginis 3 lectionum

Dit feest later bijgeschreven 

[AKANB0952][a] Obitus domini Johannis dicti Ledeghe presbyteri 12 gr. veteres mediatim// ort: 42 

[AKANB0953][a] Obitus Johannis Sots et Gertrudis sororis cum Margareta filia 20 gr. pag. 
capellanis 2 lopen siliginis// ort: 15 

[AKANB0954] Obitus Henricus de Hovis 4,5 gr. veteres// ort: 31,5 

[AKANB0955] Obitus Elizabeth Petri Johannis uxoris quondam Walteri de Blayen 7,5 schell. gr. 
pag. mediatim// ort: 34,25 

Boven de regel later bijgeschreven: 'pro capitulo 8s t. 2 ort' 

[AKANB0956] Obitus magistri Mychael Keyen canonici ecclesie sancti Johannis Trajectensis et 
capellani huius ecclesie 34 st. mediatim anno 1500 et c// ort: 68 

[AKANB0957] Obitus domini Adriani Snavels capellani 7 st. 1574// ort: 28 

Latere schrijfhand. In de rechtermarge geen totaal in stuivers 

12-14

[AKANB0958] Obitus Cristine uxoris Johannis de Woude 12 gr. pag. mediatim// ort: 5 

[AKANB0959] Obitus Elizabeth Voecht matris decani capitulo 12 st. et pro capellanis et pro vicariis 
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non beneficiatis presentibus equaliter 6 st.// ort: 48 

Boven de regel later bijgeschreven: 'magistri Rasonis' 

[AKANB0960] Obitus domini Johannis Luysterborch 10 st. capellanis 10 st. anno 1538// ort: 40 

Latere schrijfhand 

fol. 55vo 

12-15

[AKANB0961] Commemoratio domini Johannis de Pollanen senioris domini de Lecka et de Breda 2 
scutes veteres capellanis medium scutum vet.// ort: 224 

[AKANB0962] Commemoratio Johannis Pauli de Ledege bastionarii huius capituli 20 st. inde habent 
capellani terciam partem// ort: 53 

12-16

[AKANB0963] Obitus magistri Lamberti de Rivo canonici huius ecclesie et investiti de Magno 
Zundaert capituli 4 schell. 1 gr. pag. et 4 gr. veteres capellanis 12 gr. pag.// ort: 56 

[AKANB0964] Obitus Johannis de Monte 19 gr. pag. mediatim// ort: 9,25 

12-17

[AKANB0965][a] Obitus Katherine uxoris Ghyselberti Willen 16 gr. pag. mediatim// ort: 8 

[AKANB0966] Obitus Berte Roelens 18 gr. pag. mediatim anno 1406// ort: 8,75 

[AKANB0967] Obitus Katherine uxoris Johannis Keye 18 gr. pag.// ort: 14 

[AKANB0968] Obitus Johannis Ploys alias Stalknecht capitulo 8 gr. veteres capellanis 5 gr. veteres 
anno 1463// ort: 56 

[AKANB0969] In Aurea Missa que celebratur feria quarta post Lucie distruciones pro decano et 
canonicis ante salve regina in choro presentibus 20 stuvers vide infra in finem libra 

Onderaan folio 55vo 

12-18
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[AKANB0970] Obitus Katherine uxoris quondam Jacobi Bots 7,5 gr. veteres// ort: 53 

[AKANB0971] Obitus domicelle Elizabeth de Butlant filie domini Johannis de Campe militis 7,5 gr. 
veteres// ort: 53 

In de linkermarge later bijgeschreven: 'Nota' 

12-19

[AKANB0972][a] Obitus Johannis Rucenaers 10 gr. pag. mediatim// ort: 3,75 

[AKANB0973] Obitus Henrici et Adriane Bartholomei 13,5 st. equaliter// ort: 26 

Latere schrijfhand 

12-20

[AKANB0974] Obitus magistri Henrici Moye decani ecclesie sancte Crucis Leodiensis fertellum 
siliginis capellanis totidem anno 1434 //rogge: 4 

[AKANB0975] Obitus Yde uxoris Petri van Romen fertellum siliginis anno 1460 //rogge: 4 

[AKANB0976] Obitus domini Petri de Hocron canonici subdiaconi 

Latere schrijfhand 

12-21

Thome Apostoli duplex

[AKANB0977] Obitus domini Florencii Tierloot capellani capitulo 6 st. anno 1485// ort: 24 

fol. 56vo 

12-22

[AKANB0978][a] Obitus Johannis Sticker 6 gr. pag.// ort: 5 

[AKANB0979] Obitus Marcelii Montyns 3 schell. gr. pag.// ort: 27 

12-23
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[AKANB0980] Obitus domini Wilhelmi filii domini Godefridi de Nederven militis et Elizabeth 
uxoris eius 30 gr. pag.// ort: 22,5 

[AKANB0981] Obitus magistri Petri de Ypelaer capellani 10 st.// ort: 40 

Latere schrijfhand. In de linkermarge 'Nota'. 

12-24

[AKANB0982] Obitus domicelle Margarete de Laer uxoris Johannis de Nederven junioris capitulo 
7,5 gr. veteres// ort: 53 

12-25

Nativitas Domini Nostri triplex

fol. 57 

12-26

Stephani Prothomartiris duplex

[AKANB0983] Obitus domicelle Johanne de Nylant pro se et suo marito Henrico de Daesdonck 7,5 
gr. veteres// ort: 53 

12-27

Johannis Evengeliste duplex

[AKANB0984] Distributiones pro dominis de capitulo per dominum Johannem Voecht canonicum 
ordinate 20 st. et pro capellanis 4 gr. veteres// ort: 80 

12-28

Sanctorum Innocentum duplex

[AKANB0985][a] Obitus Jone van der Elst 4 schell. gr. pag. mediatim// ort: 18 

[AKANB0986] Obitus domini Ludulphi de Uden capellani fertellum siliginis capellanis 2 lopen 
siliginis anno 1433 //rogge: 4 
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[AKANB0987] Obitus domini Arnoldi van der Noot canonici huius ecclesie 14 st. anno 1521// ort: 
56 

[AKANB0988] Obitus domini Johannis Boech capellani 10 st.// ort: 40 

Latere schrijfhand 

[AKANB0989] Obitus domini Cornelii Hoedonck capellani 7 st. anno 1559// ort: 28 

Latere schrijfhand 

12-29

Thome Cantuariensis Episcopi 9 lectionum

[AKANB0990] Obitus Godefridi de Berghen 3 solidos gr. veteres et unum gr. vet.// ort: 259 

[AKANB0991] Obitus domini Johannis de Monte capellani 6 st. anno 1519// ort: 24 

12-30

12-31

[AKANB0992][a] Obitus domini Jacobi fundatoris capituli in Breda 14 schell. Turnenses mediatim. 
Item adhuc pro eodem anniversario pro capitulo 16 st. simul// ort: 100 

[AKANB0993] Obitus Arnoldi de Mola 8 gr. veteres// ort: 56 
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fol. 58 

Distributiones in festis
Kop van HvP niet in handschrift 

[AKANB0994] 

Modus lucrandi distributiones in quinque festis ordinatis per 
magistrum Zebertum de Neel canonicum huius ecclesie

In Festo Luce

Ordinata est presentia ac distributio per venerabilem dominum et magistrum Zebertum de Neel 
canonicum huius ecclesie et pariformiter in festis Assumptionis et Annunciationis Beate Marie 
Virginis et Nicolai Confessoris et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum per hunc modum prout hic 
sequitur. 

In de rechtermarge later een aantekening gemaakt over uitdelingen aan de kapelanen 

Modus autem lucrandi distributiones a venerabilibus dominis decano et capitulo seu canonicis dicte 
ecclesie ac ab eiusdem ecclesie capellanis et vicariis non capellanis si sint dictus magister Zebertus 
ordinavit in dicte ecclesie summo choro fore lucrandus infirmis ac missas suas celebrantibus de 
consensu capituli certis horis limitatas dumtaxat exceptis sequitur et est talis. 

Item dictus dominus magister Zebertus ordinavit pro dominis de capitulo In primis Vesperis ante 
finem gloria Patri primi psalmi cum sua religione in choro existentibus, quinque stupheros 
percipiendos et pro eisdem dominis in summa Missa ut prefertur ante finem epistole existentibus 5 st. 
Ac in secundis vesperis pro eisdem dominis ut prescribitur existentibus 5 st. 

Item dominis capellanis cum vicariis eciam non capellanis si sint 3 st. singulis dictarum horarum 
modo prescripto distribuendos. 

Item pro dominis de capitulo in Matutinis ante finem prime lectionis cum sua religione in choro 
existentibus 8 st. 

Item pro capellanis ac vicariis eciam non capellanis si sint 5 st. 

Item pro dominis de capitulo Hora prime ante finem Gloria Patri primi psalmi in choro cum sua 
religione existentibus ut prenotatur 4 st. 

fol. 58vo 
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Item pro capellanis ac vicariis eciam non capellanis si sint 3 st. 

Item pro dominis de capitulo in primo completorio et aliis parvis horis, videlicet Tercia, Sexta, Nona 
ac eciam in secundo completorio sicut prefertur ante finem Gloria Patri primi psalmi cum religione in 
choro existentibus in qualibet horarum prescriptarum 2,5 stuf. 

Item pro dominis capellanis ac vicariis eciam non capellanis si sint in qualibet parvarum 
prescriptarum horarum ut praefertur 2 st. 

Item matriculariis ut ad dictum festum Luce festive pulsent 1 st. 

Item organiste ut cum mensura ludat similiter 1 st. 

Item pro candela cerea ante ymaginem Beatae Mariae Virginis 2 st. 

Summarum pro capitulo 39 stuf. 2 ort 

[AKANB0995] 

ANNE

Festum Anne est fundatum sub triplici festo et dotatum per Margaretam uxorem Johannis Balduini in 
quo lucrande sunt distributiones subscripte. 

Primo decanus sive vicedecanus qui officium celebrabit, habebit 12 st. Duo cantores canonici pariter 
8 st. Dyaconus et subdyaconus pariter 4 st. Organista 3 st. Thezaurarius 2 st. Bastionarius 2 st. 
Custodes et tyntynator pariter 7 st. Luminare 10 st. Pro flatore 2 st. 

'Pro flatore 2 st.' later bijgeschreven 

fol. 59 (begint na 'Bastio') 

Summa 2 R.g. 9,5 st. cum dimidio 

'9,5' was eerst 8 

Item distributiones pro decano et canonicis interessentibus matutinis 21 st. 

In primis et secundis vesperis pro qualibet horarum 21 st. et in summa missa 21 cum dimidio st. 

Summa quator Florenorum Renensem 4 st. cum dimidio. 

[AKANB0996] 
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Marie ad Nives triplex

Festum nivis Est fundatum et dotatum sub triplici festo per quondam dominum Johannem de 
Vuchtscoet canonicum huius ecclesie in quo lucrande sunt distributiones subscripte. 

Primo decanus seu vicedecanus qui officium celebrabit habebit 12 st. Duo cantores canonici pariter 
8 st. Dyaconus et sybdyaconus pariter 4 st. Organista 3 st. Thezaurius 2 st. Bastionarius 2 st. 
Custodes et tyntynator pariter 7 st. Luminare 10 st. Pro flatore 1 st. 

Item distributiones pro decano et canonicis interessentibus in matutinis 30 st. 

In primis et secundis vesperis et in summa missa pro qualibet horarum 27 st. 

[AKANB0997] 

Gummari 9 lectionum

Festum Gummari Cum 9 lectionibus est compositum per dominum Gummarum Dries canonicum 
huius ecclesie pro quo assignavit dominis de capitulo pro distributionibus 12 gr. vet. capellanis 4 gr. 
vet. et vicariis non capellanis 2 gr. veteres et matriculariis 1 gr. vet. anno 1466 

fol. 59vo (begint na '12 gr. veteres capellanis') 

[AKANB0998] 

Presentio Beate Marie Virginis triplex

Festum Presentacionis Beate Marie Virginis sub triplici festo fundatum et dotatum per venerabilem 
virum magistrum Wilhelmum de Oesterzeel in jure canonico licentiatum quondam canonicum huius 
ecclesie. 

Item pro isto festo presentacionis et eius dotacione ac consensu decani et capituli legavit dictus 
magister Wilhelmus decano et capitulo quator sextaria siliginis hereditariae. Ex quibus habebunt 
capellani huius ecclesie pro presentia in primis et secundis vesperis ac matutinis et summa missa a 
principio usque in finem interessentibus pro qualibet horarum 8 st. Vicarii pro qualibet horarum 5 st. 
Matricularii pro suo labore 6 st. Thezaurarius 2 st. Bastionarius 2 st. et organista 6 st. Flator 2 st. 
Tintinator 2 st. 

Summa 3 R.g. 12 st. residuum habet capitulum ex quo decanus habet pro officio 12 st. 

[AKANB0999] 
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Aurea Missa

Aurea Missa celebratur feria post quator temporum in adventu circa et post officium matutinale 
fundata per dominum Johannem de Vuchtschoet canonicum huius ecclesie prout in fundacione 
continetur. 

Pro decano et canonicis ante Salve Regina in choro presentibus 20 st. 

Item pro decano aut canonico celebrante 5 st. Pro dyacono 2,5 st. Pro subdyacono 2 st. Pro 
canonicis cantoribus similiter 3 st. Pro capellanis 8 st. Pro luminare 7 st. Pro discantoribus 10 st. 
Pro organista 2 st. Pro thezaurario 1 st. 1 ort. Pro custodibus 5 st. Pro tyntinatore 2 st. Pro tribus 
juvenibus servientibus 3 ort. st. Pro Maria et Angelo similiter 1 st. Pro bastionario 1 st. Pro flatore 1 
st. 

fol. 60 (begint na 'canonico celebrante 5 st. Pro') 

Item comparare oportet ante inchoacionem Salve Regina et continuare nisi quis de necessitate exire 
haberet et statim rediret. Nota infirmi gaudent 

[AKANB1000] 

Festum Nominis Jhesu duplex

Distribitiones lucrande in quator horis principalibus ad instar festi Luce. 

Pro decano et capitulo in primis et secundis vesperis et summa missa pro qualibet horarum 11 st. et 
in matutinis 18 st. Et pro capellanis in dictis quator horis pariter 16 st. Et pro matriculariis 3 st. et 
pro organista 2,5 st. Flatore 2 ort. Pro tintinatore 2 st. Pro luminare 5 st. 

[AKANB1001] 

Anniversarium venerabilis domini magistri Caroli Oudart decani huius 
ecclesie qui obiit ipso die Anthonii

In de rechtermarge later aantekening gemaakt over uitdeling van 24 st. aan kapelanen 

Item anniversarium magistri Caroli predicti celebratur semper cum primo anniversario post Octavas 
Epyphanie. Pro quo legavit capitulo quator Florenos Renenses hereditarie. In quibus decanus seu 
officians in vigilia et missa et in commendatione: non intres habebit duplum, dyaconus et 
subdyaconus canonici cuilibet 2 st. 

fol. 60vo (begint na 'habebit') 
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Capellani vero interessentes et continuantes a principio usque ad finem 24 st. Vicarii vero et 
presbyteri chorales modo premisso interessentes 12 st. 

Et omnes presbyteri de gremio capituli celebrantes in albis panibus habebunt 30 st. 

Item prima die feriali post primam Dominicam cuiuslibet mensis ante summam missam contatibur 
pro commemoratione domini et magistri Caroli Oudart Missa de Requiem cum visitacione sepulchri 
ipsius nisi festum impediat. Quia tunc transferetur ad aliam primam diem ferialem immediate 
sequentem, hoc attento, quod quando huiusmodi occurrunt infra festivitates plenas octavas habentes 
eciam transferetur usque post modo premisso et pro qualibet commemoratione legavit. Idem dominus 
et magister Carolus decanus capitulo 10 st. faciunt 6 Florenos Renenses hereditarie. 

[AKANB1002] 

Festum Dolorum Beate Marie Virginis duplex

Festum dolorum Beate Virginis fundavit et dotavit Johanna filia Godefridi Pigghen sub duplici festo 
mediantibus distributionibus lucrandis prout in festo Luce Ewangeliste. In primis et secundis 
Vesperis et in summa missa pro decano et capitulo in qualibet horarum 10 st. In matutinis 15 st. In 
prima 5 st. In primo et secundo completoriis, in tercia, sexta ac nona in qualibet horarum 2,5 st. 

fol. 61 (begint na matutinis) 

Et pro matriculariis 5 st. et pro organista 3 st. et pro luminare 8,5 st. Pro flatore 2 st. Item pro 
capellanis in primis et secundis vesperis et in summa missa in qualibet horarum 5 st. 2 ort. In 
matutinis 8 st. in prima 3 st. In primo et secundo completoriis, in tercia, sexta et nona in qualibet 
horarum 2,5 st. 

[AKANB1003] 

In festo Beati Servatii

Distributiones ordinate per magistrum Servacium de Mera canonicum huius ecclesie sunt lucrande 
ad instar festi Luce. 

In primis et sucundis vesperis et summa missa pro qualibet horarum 8 st. 

In matutinis 12 st. In prima 5 st. 

In primo et secundo completoriis in tercia, sexta et nona pro qualibet horarum 2,5 st. 

Item pro vicariis 10 st. 
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Pro matriculariis 5 st. 

Et pro organista 3 st. 

Pro flatore 1 st. 

Et pro illuminare in duobus festis Beati Servacii pariter 20 st. 

fol. 61vo 

[AKANB1004] 

In Festo venerabilis Sacramenti

Distributiones ordinate per reverendum dominum magistrum Carolum Oudart decanum et 
canonicum huius ecclesie lucrande in festo venerabilis Sacramenti. 

Venerabilis ac egregius vir dominus Carolus Oudart decanus ecclesie Beate Marie semper virginis 
opidi de Breda leodiensis Dyocesis pie affectus circa cultum et honorem sanctissimi et diesici 
Sacramenti Eucharistie Corporis et Sanguinis Domini Nostri Jhesu Cristi, cui omnis cultus latrie et 
honor exhibere debeat in festo dicti venerabilis sacramenti distributiones ad omnes horas canonicas 
pro decano et canonicis, capellanis, vicariis, sacerdotibus, choralibus juxta formam modum et 
conceptum infrascriptos ordinare et disponere desiderat perpetuis futuris temporibus duraturum. 

In de linkermarge later bijgeschreven:'Breda sub iuri condietione Leodiensi etc.' 

Item voluit et ordinavit quod volentes distributiones infrascriptas lucrari, debent decenter cum habitu 
religionis decenti et almucio in choro comparare. In primis et secundis vesperis et matutinis ante 
deportacionem venerabilis sacramenti ad altare in puncto quo contatur 'Tantum ergo Sacramentum' 
et permanere in choro non exeundo usque in finem officii dictarum horarum et esse morosi et attenti 
in presentia venerabilis Sacramenti sine strepitu et confabulacione. 

Si autem aliquis exierit januam aut atrium chori tempore horarum tam principalium quani minus 
principalium is dictis distribucionibus erit ipso facto privatus et carebit. Si autem aliquis 
cachinnaciones et confabulaciones tempore horarum fecerit, similiter a distribucionibus horarum 
quibus hoc excercuerit, erit simpliciter privatus, poteritque decanus vel quem ad hoc ordinaverit 
talem insolentem tamquam absentem notare. 

Voluit eciam quod super punctis istis et aliis inferendis non debet aut poterit decanus et capitulum 
dispensare eciam oculis conniventibus. 

fol. 62 (begint na 'oculis') 

Quia voluit quod distributiones tales solummodo prenarratis fixe in choro permanentibus et debite ac 
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morate in horis sine insolentia rixa aut confabulatione se habentibus sint reservate et non aliis. 

Et si aliquis quod absit aliter futuris temporibus reciperet injuste; inique indebite et contra 
conscienciam sibi vendicare niteretur nec aliquod jus in talibus bonis sic receptis acquireret et ad 
restitutionem coram Deo efficaciter esset obligatus. 

Item voluit et ordinavit quod volens lucrari distributiones in summa missa debet comparare cum 
habitu religionis decenti antequem cantetur 'Asperges me Domine' et permanere usque in finem 
misse. 

Similiter volens lucrari distributiones in prima, tercia, sexta, nona et utriusque completoriis debet 
comparare cum habitu religionis premittitur ante principium et inchoacionem primi psalmi dictarum 
horarum et permanere usque in finem secundum modum et conceptus prenarratos. 

Item voluit et ordinavit dictus dominus decanus quod habens missas ex fundacionibus propiis ad 
certum et determinatum tempus poterunt chorum exire et suas missas celebrare quibus celebratis 
statim et sine mora redire licencia tamen prius a domino decano aut in eius absencia a vicedecano 
petita et obtenta. 

Similiter officiati chori ut puta matricularius, thezaurarius et organista sine licencia et perdicione 
distributionum licite poterunt chorum exire et sua officia excercere. 

Similiter etiam dominus decanus liber erit exeundi chorum quandocumque placuerit et redeundi 
absque aliqua deperdicione et amissione distributionum. 

Qui eciam dominus decanus in distribucionibus duplum consequetur videlicet ut decanus et 
canonicus. 

fol. 62vo 

Sub condicionibus ergo prenarratis venerabilis dominus decanus prelibatus voluit infrascripta bona 
per modum qui sequitur sic distribui et reservari. 

Item pro capitulo in primis et secundis vesperis et summa missa qualibet scilicet horarum 
praedictarum 8 st. 

In matutinis pro decano et capitulo 12 st. 

In prima vero pro decano et capitulo 5 st. cum dimidio. 

In tercia, sexta, nona, primo et secundo completoriis in qualibet horarum predictarum pro dictis 
dominis decano et capitulo 3 st. cum dimidio. 

Faciunt pariter 59 st. 
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Item pro capellanis et vicariis et presbyteris choralibus. 

In de linkermarge later een aantekening gemaakt over uitdeling aan kapelanen 

In primis et secundis vesperis et summa missa pro qualibet horarum predictarum 5 st. 

In matutinis 8st. cum dimidio 

In prima 4 st. 

In tercia, sexta, nona, primo et secundo completoriis in qualibet predictarum horarum 3 st. 

Item matricularius ut debite pulset solempnisando 1 gr. vet. 

Similiter thesaurarius 1 gr. vet. 

Receptor autem capituli qui dabit et distribuet dictas distribuciones absentes eciam notans preter 
suas distribuciones absentes eciam notans alias 3 st. consequetur. 

fol. 63 (begint voor 'alias') 

Ascendunt hee ultime distribuciones capellanorum etc. ad summam 51 st. 

Summa totalis est 5 R.g. et 10 st. 

Acta et approbata fuit prenarrata distribucionis forma in omnibus et singulis suis punctis per 
reverendos dominos decanum et capitulum anno ab Incarnatione Domini 1499 mensis Maji die 
decima septima ut patet aperte per instrumentum desuper confectum et sigillo capituli communitum. 

[AKANB1005] 

Translacio beati Servacii duplex

Festum Translacionis beati Servacii fundatum per Magistrum Servacium de Mera canonicum huius 
ecclesie sub duplici festo salvo quod semper celebrabitur cum novem lectionibus post festum 
trinitatis. In quo lucrande sunt distributiones in omnibus horis prout in festo beati Servacii require 
ibidem. 

[AKANB1006] 

Festum Jheronimi
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'Festum Jheronimi' later bijgeschreven Venerabilis dominus magister Jheronimus du Blioul decanus 
et utriusque juris doctor dotavit festum sancti Jheronimi sub triplici festo legavit decano et capitulo 
in quator horis interessentibus a principio ad finem usque in choro permanentibus dempto decano 
cui liberum erit exire, qui etiam duplum consequetur 8 R.g. 8 st. 

Inde habebit diaconus 3 st. et subdiaconus 2 st. reliquum capitulo. 

Capellani etiam interessentes a principio usque ad finem 4 R.g. 4 st., pro cantore 6 st., pro 
subcantoribus 4 st., pro sacrista 3 st. 1 ort, pro organista 4 st., pro flatore 2 st., pro matriculariis pro 
pulsa huius festi et anniversarii 8,5 st., pro tintinatore 2 st., pro luminare 15 st., pro ludi magistro 5 
st. 1 ort. 
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fol. 1

Januarius

01-01

Circumcisio domini

[CKAPB001] Commemoratio Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1465 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB002] Magistri Godefridi de Nyspen 2 veertelen rogs in panibus anno 14 ende 53 

[CKAPB003] Domini Walteri Strick 2 schell. gr. p. anno 1444 // den.: 24 

[CKAPB004] Elysabeth filie Henrici Berten et parentum 10 st. anno 1454 // den.: 53 m.: 1 

[CKAPB005] Johanne Roovers uxoris Henrici Monthens 2 lopen anno 1530 // den.: 41 m.: 2,5 

01-02

Octava Stephani

[CKAPB006] Aleydis uxoris Nout Brouwers et parentum 1,5 schell anno 1400 // den.: 18 

[CKAPB007] Agathe uxoris Petri Visschers 2 lopen rog anno 1471 Z 

01-03

Octava Johannis

[CKAPB008] Elysabeth uxoris Henrici de Wouda 6 gr. p. anno 1428 // den.: 6 

[CKAPB009] Yde Konincks 18 gr. p. anno 1416 // den.: 18 

[CKAPB010] Domini Florentii Tierloot, capellani et pastoris in Dongen, 12 st. in panibus anno 1529 

01-04

Octava Innocentii
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[CKAPB011] Heylwigis uxoris Petri Bottelgier 3 schell. 9 den. anno 1446 // den.: 45 

fol. 1v

01-05

[CKAPB012] Godefridi van den Dyck 1 schell. anno 1447 // den.: 12 

[CKAPB013] Katherine 'ts Jonghen et parentum 2 lopen rogs anno 1460 Z 

01-06

Epiphania domini

[CKAPB014] Henrici Roovers 4,5 gr. pag. veteris anno 1459 // den.: 42 m.: 0,5 

[CKAPB015] Domini et magistri Egidii Brievincx capellani cum canonicis 50 st. anno 1566 // den.: 
266 m.: 2  
In de marge genoteerd: 'Ad sepulchrum cum ?? in missa'. Latere aanvulling 

01-07

[CKAPB016] Domini Hugemanni Martini 3 schell. gr. p. anno 1458 // den.: 36 

[CKAPB017] Marie de Horsten 3 lopen rogs anno 1485 Z 

[CKAPB018] Gudule de Dalem 4 gr. veteris anno 1485 // den.: 37 m.: 1 

01-08

[CKAPB019] Commemoratio Johannis de Boeymer 4 lopen rogs anno 1444 

[CKAPB020] Henricus Goeylieven 23 gr. p. anno 1466 // den.: 23 

fol. 2

01-09

[CKAPB021] Commemoratio Agnetis vanden Dyck 1 schell. gr. p. anno 1446 // den.: 12 

[CKAPB022] Magistri Ludowici de Loon, canonici, 10 st. equaliter in panibus albis distribuendis 
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tantum pro celebrantibus P 

01-10

[CKAPB023] Commemoratio Elysabeth filie domini Hermanni Schenckel 2 gr. veteris et 19 gr. pag. 
anno 1450 // den.: 37 m.: 2 

01-11

[CKAPB024] Commemoratio Theoderici Hoerken 2 schell. gr. pag. anno 1446 // den.: 24 

[CKAPB025] Petri Zeukens 10 st. anno 1453 // den.: 53 m.: 1 

01-12

[CKAPB026] Commemoratio Petri Smit 1 schell. gr. pag. // den.: 12 

[CKAPB027] Ode uxoris Stephani Hey 3 schell. gr. pag. anno 1440 // den.: 36 

[CKAPB028] Domini Johannis de Nyspen capellani 12 st. in panibus anno 1502. Idem pro Vino 5 st. 

fol. 2v

01-13

[CKAPB029] Commemoratio Henrici Piper 18 gr. pag. anno 35 // den.: 18 

[CKAPB030] Heylwigis uxoris Henrici Piper 4 st. anno 1470 // den.: 21 m.: 1 

[CKAPB031] Magistri Theoderici Koeck 4 lopen rogs anno 1497 Z 

[CKAPB032] Katherinae Bartholomei Johannis 8 st. in Vino anno 1530 V 

01-14

[CKAPB033 ] Commemoratio Martini filii domini Hugemanni 2 schell. gr. pag. anno 1447 // den.: 24 

01-15

[CKAPB034] Commemoratio Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 
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01-16

[CKAPB035] Commemoratio Walteri Knapen 5 gr. pag. anno 41 // den.: 5 

[CKAPB036] Johannis Hocken senioris 2 schell. anno 1446 // den.: 24 

[CKAPB037] Katherine vander Eyck 2 lopen rogs anno 1461 computatur pro // den.: 26 m.: 2 

[CKAPB038] Margarete Ravens alias Aleyten et filii 3 schell. anno 1493 // den.: 36 

01-17

Anthonii Confessoris

[CKAPB039] Commemoratio Zeberti Tierloots sculteti Bredensis 4 gr. vet. anno 1475 // den.: 37 m.: 
1 

[CKAPB040] Domini Anthonii de Meer 12 in panibus anno 1466 P. 

[CKAPB041] Domicelle Margarete Post 24 st. anno 1500 // den.: 128 

[CKAPB042] Magistri Caroli Oudaert decani 30 st. in panibus anno 1522 P  
latere aanvulling 

01-18

[CKAPB043] Commemoratio domini Johannis Ysbrandt 4 schell. gr. pag. anno 1442 // den.: 48 

[CKAPB044] Bartholomei Johannis et Margarete Potters cum canonicis 31 st. in panibus 1567 P. 
Requiem et ad sepulchrum  
'Requiem..sepulchrum' latere aanvulling in de marge 

01-19

[CKAPB045] Commemoratio Henrici Berten piscatoris 1 schell. gr. pag. // den.: 12 

[CKAPB046] Elysabeth filie Henrici Berten 5 st. anno 1454 // den.: 26 m.: 2 

[CKAPB047] Domini Johannis Boech ac Godefridi filii Petri Boechmaker anno 1525 2½ st. et 1 
lopen rogs Z // den.: 13 m.: 1  
Oorspronkelijk '3½' lopen rogs. Dit door aanvullende hand veranderd en verbeterd 
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[CKAPB048] Adriane filie Johannis van Donghen 40 st. anno 1523. Requiem et visitacio sepulchri // 
den.: 213 m.: 1 

01-20

Fabiani et Sebastiani

[CKAPB049] Commemoratio Herbergis Fortis 4 lopen rogs anno 1435 Z 

fol. 3v

01-21

Agnetis

[CKAPB050] Commemoratio Johannis Jeminii 15 gr. p. // den.: 15 

[CKAPB051] Stephani Hey et uxoris 2½ lopen rogs anno 1447 

[CKAPB052] Volckwyf uxor Hermanni Brugghen 2 schell. anno 1466 // den.: 24 

[CKAPB053] Domini Michaelis Heys, capellani, 3 schell. anno 1506 et pro vino missis domicelle 
Wolcwyf 5 st. Heydis V // den.: 36 

01-22

Vincentii 9 lectionum

[CKAPB054] Commemoratio Elisabeth filie Henrici Berten ac parentum 5 st. anno 1454 // den.: 26 
m.: 2 

[CKAPB055] Katherine van der Moelen 1 schell. gr. pag. anno 1458 // den.: 12 

01-23

[CKAPB056] Commemoratio Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

01-24

[CKAPB057] Commemoratio Arnoldi Bruyn florenum hollandie quartellum minus // den.: 75 
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[CKAPB058] Florentii Ryswyck 2 schell. anno 1445 // den.: 24 

[CKAPB059] Elysabeth Crullens 1 schell. anno 1446 // den.: 12 

[CKAPB060] Elysabeth de Buersteden junioris, 2 schell anno 1465 // den.: 24 

01-25

Conversio Pauli

[CKAPB061] Commemoratio Johannis Brants senioris 1 schell. gr. pag. anno // den.: 12 

[CKAPB062] Petri Steevens 3 schell. gr. pag. anno 1455 // den.: 36 

[CKAPB063] Domini Johannis Beys presbyteri 3 st. anno 1530 // den.: 16 

fol. 4

01-26

[CKAPB064] Commemoratio Walteri Barbier een esterlincx vetus anno 1300 et // den.: 3 

[CKAPB065] Domini Johannis Potters 1 schell. gr. p. anno 1385 // den.: 12 

[CKAPB066] Henrici Beys alias van der Meulen 16 gr. pag. anno 1456 // den.: 16 

[CKAPB067] Marie uxoris Stephani Ysbrants 3 oude cleykens et 1 gr. veteris anno domini 1459 // 
den.: 17 m.: 1 

[CKAPB068] Aleydis uxoris Marcelii Pistoris 2 lopen rogs anno 1494. Adhuc Aleydis in panibus 
distribuendis 20 stuvers anno ut super ZP 

01-27

[CKAPB069] Commemoratio Thomae Tierloots tercia pars hollandie florenum anno 1414 // den.: 28 
m.: 1 

[CKAPB070] Magistri Francisci de Eyndmer capellani 12 st. anno 1544 // den.: 64  
Aanvulling 

01-28
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[CKAPB071] Commemoratio Johanne filie domini Hermanni Schenckel 2 gr. veteris et 19 gr. pag. 
anno 1450 // den.: 37 m.: 2 

[CKAPB072] Hugonis Ancelmi Gregorii et Cristine uxoris 5 st. anno 1539 // den.: 26 m.: 2 

01-29

[CKAPB073] Commemoratio Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

fol. 4v

01-30

[CKAPB074] Commemoratio Margarete Aerts 2 lopen rogs anno 1438 Z 

[CKAPB075] Agathe Molens 2 schell. gr. pag. anno 1465 // den.: 24  
'1400' staat achter '38' 

01-31

[CKAPB076] Commemoratio Elysabeth Thiengieters 1½ schell. anno 1459 // den.: 18 

[CKAPB077] Domini Adriani de Laerhoven capellani 4 schell. gr. pag. anno 1485 // den.: 48 

Februarius

02-01

[CKAPB078] Commemoratio Johannis van den Put 4½ gr. veteris anno 1459 // den.: 42 

[CKAPB079] Domini Henrici Walteri Druyts 3 gr. veteris anno 1498 // den.: 28 

02-02

Purificatio Marie

[CKAPB080] Commemoratio domicelle N. Palanen 1 schell. gr. pag. anno 1343 // den.: 12 

[CKAPB081] Domini Johannis Piper 1 gr. vet. anno 1452 // den.: 9 m.: 1 

[CKAPB082] Luce Theobaldi Wyngaerts 10 st. anno 1483 // den.: 53 m.: 1 
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[CKAPB083] Elysabeth filie domini Johannis Valkenaers 20 st. in panibus anno 1538 P 

02-03

[CKAPB084] Johannis Brant et Elysabeth uxoris 1½ florenum brabancie. Inde habent plebanus et 
begutte medietatem anno 1470 // den.: 26 m.: 2 

fol. 5

02-04

[CKAPB085] Commemoratio Elysabeth filie domini Hermanni 2 gr. veteris et 19 gr. pay anno 
1450 // den.: 37 m.: 2 

[CKAPB086] Domini Hughemanni Martini 3 schell. gr. pag. anno 1458 // den.: 36 

02-05

[CKAPB087] Domicelle Belie uyten Campe quarta pars scuti veteris anno 1409 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB088] Jacobi de Riel 5 st. anno 1454 // den.: 26 m.: 2 

[CKAPB089] Domini Florentii Tierloot, capellani et pastoris in Donghen 12 st. anno 1529 // den.: 64 

02-06

[CKAPB090] Commemoratio Belie uxoris Wilhelmi de Oesterzeel ½ florenum hollandie anno 
1415 // den.: 42 m.: 2 

[CKAPB091] Zeberti Mathei et Katherine uxoris 3 st. anno 1452 // den.: 16 

02-07

[CKAPB092] Commemoratio Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB093] Margarete uxoris Marcelii Coeck senioris 12 ½ st. in panibus anno 1520  
in de marge: 'vacat' 

fol. 5v
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02-08

[CKAPB094] Commemoratio Johanne filie Hermanni 2 gr. veteris et 19 gr. pag. anno 1450 // den.: 
37 m.: 2 

[CKAPB095] Katherina uxoris Johannis Hooghe 3 schell. gr. pag. anno 1452 // den.: 36 

02-09

[CKAPB096] Commemoratio Gerardi Rysnaelde 8 gr. veteris anno 1429 // den.: 74 m.: 2 

[CKAPB097] Margarete uxoris Henrici Winter 3 st. 1 oirt anno 1451 // den.: 17 m.: 1 

[CKAPB098] Lamberti Molens 5 st. anno 1482 // den.: 26 m.: 2 

02-10

Scholastice

[CKAPB099] Commemoratio Arnoldi de Hoechstraten 1 schell. gr. pag. // den.: 12 

[CKAPB100] Domini Wilhelmi Stephani 5 leliaerts anno 1460 // den.: 20 

[CKAPB101] Adriani Potters 20 st. in panibus anno 1515 P 

02-11

[CKAPB102] Commemoratio Elysabeth Roveri uxoris Theoderici 2½ gr. veteris anno 35 // den.: 23 
m.: 1 

fol. 6

02-12

[CKAPB103] Commemoratio Elysabeth uxoris quondam Henrici Rovers 2 schell. anno 1461 // den.: 
24 

02-13

[CKAPB104] Commemoratio Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 
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02-14

Valentini martyris

[CKAPB105] Commemoratio Walteri Groes et uxoris 8 gr. pag. anno 1466 // den.: 8 

[CKAPB106] Domini Johannis Booghe capellani et parentum anno 1525 2½ st. // den.: 13 m.: 1 

02-15

[CKAPB107] Commemoratio Henrici dicti Cuper 18 gr. pag. anno 1424 // den.: 18 

[CKAPB108] Wilhelmi Noyens 3 schell. 1 den. anno 1461 // den.: 45  
Lijkt dezelfde schrijfhand, maar dan later bijgeschreven 

fol. 6v

02-16

Juliane virginis

[CKAPB109] Commemoratio Yde uxoris Johannis Langhe senioris 1 lopen rogs anno 1443 Z 

[CKAPB110] Wilhelmi Roveri 3 schell. gr. pag. anno 1473 // den.: 36 

02-17

[CKAPB111] Commemoratio Arnoldi Loddert 2 schell. gr. pag. anno 1462 // den.: 24 

[CKAPB112] Domini Henrici Bye et matris 5 st. 3 oort anno 1504 // den.: 30 m.: 2 

02-18

[CKAPB113] Commemoratio Katherine uxoris Arnoldi Loddert 2 schell. gr. pag. anno 1462 // den.: 
24 

02-19

[CKAPB114] Commemoratio Woutrudis uxoris Adriani Diercx 3 schell. anno 1472 // den.: 36 

fol. 7
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02-20

[CKAPB115] Commemoratio domicelle Gertrudis de Nederven 4 gr. veteris anno 1414 // den.: 37 
m.: 1 

[CKAPB116] Domini Florentii Martini 2 lopen rogs anno 1458 Z 

02-21

[CKAPB117] Commemoratio Wilhelmi filii Walteri 3½ gr. veteris et 1 schell. anno 1456 // den.: 54 

02-22

[CKAPB118] Commemoratio domini Martini Florentii 1 schell. gr. pag. anno 1426 // den.: 12 

[CKAPB119] Johannis Valkener 23 gr. pag. anno 1479 // den.: 23 

[CKAPB120] Domini Johannis Beys presbyteri 3 st. anno 1530 // den.: 16 

02-23

[CKAPB121] Commemoratio Mathie de Borch investiti de Delft 4 gr. pag. // den.: 4 

[CKAPB122] Katherine de Wouda alias Overa 4 lopen rogs anno 1457 Z 

[CKAPB123] Gertrudis uxoris Thome Johannis 10 st. anno 1470 // den.: 53 m.: 1 

[CKAPB124] Feria sexta post invocavit commemoratio domini Johannis Groeze 18 den. // den.: 18  
Aanvulling onderaan het blad Bedoeld is de vrijdag voor Pasen 

fol. 7v

02-24

Matthie apostoli duplex

[CKAPB125] Commemoratio Zeberti van der Eel 4 lopen rogs anno 1450 Z 

[CKAPB126] Domini Johannis Zibben canonici 1 schell. gr. pag. anno 1464 // den.: 12 

[CKAPB127] Matthie van Horn 5 st. 2 gr. brabantie anno 1481 // den.: 30 m.: 0,5 
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[CKAPB128] Domini Michaelis Daemssen capellani 10 st. pro vino missis anno 1533  
In de marge:'vacat' 

02-25

[CKAPB129] Commemoratio Gerardi Isbrandts 18 gr. pag. // den.: 18 

[CKAPB130] Elysabeth Roveri 2½ gr. veteris anno 1435 // den.: 23 m.: 1 

02-26

[CKAPB131] Commemoratio Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445  
In de marge:'vacat' 

[CKAPB132] Domine Isabele de Elst 3 schell. gr. pag. anno 1400 // den.: 36 

[CKAPB133] Marie Mermans 2 schell. gr. pag. anno 1451 // den.: 24 

02-27

[CKAPB134] Commemoratio Johannis de Avort, capellani, 20 st. in panibus anno 1493. Idem pro 
vino 5 st. PV 

[CKAPB135] Guilhelmi de Bie 30 st. in panibus 1400 P 

[CKAPB136] Elizabeth Stercken quarta pars scuti veteris 1445 // den.: 37 m.: 1  
Latere aanvulling 

fol. 8

02-28

[CKAPB137] Commemoratio magistri Ludovici de Loen canonici 10 st. in panibus cum canonicis 
anno 1483 

[CKAPB138] Nota. Commemoratio Johannis Groes pro antiquis 1½ schell. gr. pag. semper feria 
sexta post Invocavit. Nota // den.: 18  
'Nota':lat ere aanvulling 

03-01
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Marcius
P> [CKAPB139] Commemoratio Johannis Dionisii de Hodonck 3 gr. vet. // den.: 28 

[CKAPB140] Domini Adriani Beys 4 lopen rogs anno 1479 

[CKAPB141] Domini Nycholai de Aerle capellani 10 st. anno 1506 // den.: 53 m.: 1 

[CKAPB142] Domicellae Mechteldis de Zelbach 7 st. 1542 // den.: 37 m.: 1  
Aanvulling door latere schrijfhand 

03-02

[CKAPB143] Commemoratio fratrum et sororum domini Walteri Strick 1 lopen rogs anno 1483 Z 

[CKAPB144] Hillegundis Petri Daemssen 20 st. anno 1566 // den.: 106 m.: 2  
Aanvulling door latere schrijfhand 

03-03

[CKAPB145] Commemoratio Elysabeth filie Hermanni 2 gr. veteris et 19 gr. pag. anno 1450 // den.: 
37 m.: 2 

[CKAPB146] Margaretae uxoris Henrici Scherders 7 st. 1473 // den.: 37 m.: 1  
Aanvulling door latere schrijfhand 

fol. 8v

03-04

[CKAPB147] Commemoratio Hille de Cliengen 18 gr. pag. anno 1420 // den.: 18 

[CKAPB148] Domini Hugemanni Martini 3 schell. gr. pag. anno 1458 // den.: 36 

[CKAPB149] Domini Petri de Stella canonici Bekensis anno 1450 2 lopen rogs Z 

03-05

Vigilia 9 lectionum

[CKAPB150] Commemoratio Heylwigis de Boeymer 8 gr. veteris anno 1431 // den.: 74 m.: 2 
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[CKAPB151] Magistri Godefridi de Nyspen 6 st. anno 1481 // den.: 32 

03-06

[CKAPB152] Commemoratio Egidii Wisselaer vel Meer 2 schell. gr. pag. anno 1424 // den.: 24 

03-07

[CKAPB153] Commemoratio Johannis Hagenbeeck 18 gr. pag. // den.: 18 

[CKAPB154] Johannis Kievit 2 schell. gr. pag. anno 1436 // den.: 24 

fol. 9

03-08

[CKAPB155] Commemoratio Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

03-09

[CKAPB156] Commemoratio fratrum et sororum domini Jacobi Wolfram 4 st. anno 1470 // den.: 21 
m.: 1 

[CKAPB157] Domini Florentii Tierloot capellani et pastoris in Donghen 12 st. in panibus anno 1529 
P 

03-10

[CKAPB158] Commemoratio Johanne filie Hermanni 2 gr. veteris et 19 gr. pag. anno 1450 // den.: 
37 m.: 1 

03-11

[CKAPB159] Commemoratio Elysabeth Roveri 2½ gr. veteris anno 1435 // den.: 23 m.: 1 

[CKAPB160] Domini Walteri Keyen pro vino 2 schell. anno 1502 V 

[CKAPB161] Marie filie Henrici Bonten 30 st. anno 1527 // den.: 160  
Aanvulling in de marge: Requiem et ad sepulchrum in navi ecclesiae 

fol. 9v
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03-12

Gregorii pape duplex

[CKAPB162] Commemoratio Johannis Tielmanni et parentum 8 gr. vet. anno 1446 // den.: 74 m.: 2 

[CKAPB163] Petri Daemssn. et sue uxoris 4 gr. veteris anno 1480 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB164] Cornelii Johannis Aliten ex parte ecclesie 3 st. anno 1480 // den.: 16 

[CKAPB165] Barbare de Oisterzeel 20 st. in panibus anno 1532 cum canonicis P  
'Cum canonicis': latere aanvulling 

03-13

[CKAPB166] Commemoratio Jacobi Strick 1 lopen rogs anno 1464 Z 

[CKAPB167] Elysabeth Jacops 15 gr. pag. anno 1468 // den.: 15 

03-14

[CKAPB168] Commemoratio domini Johannis Rusenar presbyteri 12 gr. pag. // den.: 12 

03-15

[CKAPB169] Commemoratio Theodorici patris Johannis Tielmanni 6 gr. veteris anno 1446 // den.: 
56 

fol. 10

03-16

[CKAPB170] Commemoratio Elysabeth Stercken qarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB171] Domini Petri Stephani capellani 42 st. anno 1523. Requiem et visitatio sepulchri // 
den.: 224 

03-17

Gertrudis 9 lectionum

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/KAPC.HTM (15 of 81) [16/11/2008 13:10:11]



Obituarium kapelanen 

[CKAPB172] Commemoratio Petri Godevart 12 gr. pag. // den.: 12 

[CKAPB173] Gertrudis Martini beghine 15 gr. tournosen anno 1476 // den.: 10 

[CKAPB174] Cornelii Boelen Radolphi Hermanni et Mariae Boelen uxoris eorum cum filiis 30 st. 1 
ort 1543 // den.: 161 m.: 1  
In de marge: 'ad sepulchrum'. Het is een aanvulling door een latere schrijfhand 

03-18

[CKAPB175] Commemoratio Petri Speel 3 schell. gr. pag. anno 1431 // den.: 36 

[CKAPB176] Arnoldi Jacobi 5 st. anno 1480 // den.: 26 m.: 2 

03-19

[CKAPB177] Commemoratio Petri Mermans et uxoris 1 schell. gr. pag. anno // den.: 12 

[CKAPB178] Godefridi de Helvoirt alias Boichmaker 6 gr. pag 2 e anno 1435 // den.: 6 m.: 2 

fol. 10v

03-20

[CKAPB179] Commemoratio Aleydis Strick 1 lopen rogs anno 1464 Z 

[CKAPB180] Marie Boelen 5 st. anno 1515 et pro vino 2½ oirt // den.: 26 m.: 2 

03-21

Benedicti abbatis

[CKAPB181] Commemoratio domini Johannis Boech et parentum 2½ st. anno 1525 // den.: 13 m.: 1 

[CKAPB182] Domini Johannis Beys presbyteri 3 st. anno 1530 // den.: 16 

03-22

[CKAPB183] Commemoratio Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB184] Marie Stickers beghine 3 schell. gr. pag. anno 1466 // den.: 36 
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03-23

[CKAPB185] Johannis van der Heyden armigeri 18 gr. pag. anno 1417 // den.: 18 

[CKAPB186] Wilhelmi de Donghen 20 st. anno 1503. Idem pro vino 12 st. // den.: 106 m.: 2 

[CKAPB187] Domini Johannis Droech capellani 7 st. anno 1535 // den.: 37 m.: 1 

fol. F11

03-24

[CKAPB188] Commemoratio magistri Ludovici de Loen canonici 10 st. in panibus equaliter anno 
1483 P 

03-25

Annunciatio Marie 

[CKAPB189] Commemoratio Johannis Hoeken senioris 2 gr. veteris 1 brabantie // den.: 21 

[CKAPB190] Johannis Groese 3½ gr. veteris anno 1444 // den.: 32 m.: 2 

[CKAPB191] Domini Arnoldi Langhen 1 lopen rogs anno 1444 

[CKAPB192] Domini Johannis Piper capellani 1 gr. veteris anno 1452 // den.: 9 m.: 1 

[CKAPB193] Hadewigis uxoris Arnoldi Blerincx et filie 10 st. in panibus anno 1506 P 

03-26

[CKAPB194] Commemoratio Heylwigis Potters 2 schell. gr. pag. // den.: 24 

[CKAPB195] Elysabeth van Hoodonck 3 quartier rogs anno 1422 Z 

[CKAPB196] Wytmanni van der Beeck 28 gr. pag. anno 1411 // den.: 28 Jaartal moet waarschijnlijk 
zijn: 1441 

fol. 11v

03-27
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[CKAPB197] Commemoratio Zuete de Boeymer 21 gr. pag. // den.: 21 

[CKAPB198] Gudeldis de Calfdonck 12 gr. pag. anno 1419 // den.: 12 

[CKAPB199] Elysabeth de Hoodonck 3 quartier rogs 1422 Z 

03-28

[CKAPB200] Commemoratio Johannis de Sool 2 lopen rogs anno 1459 Z 

03-29

[CKAPB201] Commemoratio Gudeldis de Riel 22½ gr. pag. anno 1429 // den.: 22½ 

03-30

[CKAPB202] Commemoratio domicelle Sophie de Daelen 8 gr. veteris anno 1462 // den.: 74 m.: 2 

03-31

[CKAPB203] Commemoratio Herbergis Fortis 6 gr. pag. anno 1435 // den.: 72 

[CKAPB204] Magistri et domini Johannis Ancelmi 40 st. anno 1538. Petit requiem et sepulchrum // 
den.: 213 m.: 1 

fol. 12

[CKAPB205] Nota. Feria sexta ante Palmarum commemoratio Margarete uxoris Henrici Bont et 
avunculi. Petit requiem et visitandum sepulchrum 30 st. anno 1520 // den.: 160 

[CKAPB206] Nota. Feria sexta post festum Passche, festum clavorum en Lancee commemoratio 
Wilhelmi Wiltens 12 st. in panibus anno 1504 P 

APRILIS

04-01

[CKAPB207] Commemoratio Elysabeth filie Hermanni Schenkel 2 gr. veteris et 19 gr. pag. anno 
1450 // den.: 37 m.: 2 
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[CKAPB208] Domini Hermanni Martini 3 schell. gr. pag. anno 1458 // den.: 36 

[CKAPB209] Domini Johannis Beys presbyteri 3 st. anno 1530 // den.: 16 

04-02

Marie Egipciace duplex

[CKAPB210] Commemoratio Arnoldi Aggart 4 gr. pag. // den.: 4 

[CKAPB211] Margarete Petri Godefridi 4 lopen rogs anno 1468  
In het getal 68 de 'l' en de 'x' moeilijk te lezen en doorgehaald. Als bedrag gegeven: 80 den. 

04-03

[CKAPB212] Commemoratio priorissen de Breda 1 schell. gr. pag. anno 1430 // den.: 12 Bedoeld is 
Elysabeth de Lecka, priorin van het Norbertinessenklooster Catharinadal bij Breda 

[CKAPB213] Elysabeth Etemans et matris 4 lopen rogs anno 1468 Z 

[CKAPB214] Thome Johannis Tinctoris 10 st. anno 1470 // den.: 53 m.: 1 

fol. 12v

04-04

Ambrosii episcopi duplex

[CKAPB215] Commemoratio Yde Conincks et sororis 2 lopen rogs anno 1416 Z 

[CKAPB216] Commemoratio Petri de Riel et uxoris 4 lopen rogs anno 1486 Z 

[CKAPB217] Magistri Symonis die Coeck pro Vino 10 st. anno 1498 V 

04-05

[CKAPB218] Commemoratio magistri Ludovici de Loen canonici 10 st. in panibus equaliter anno 
1484 P 

04-06
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[CKAPB219] Commemoratio domicelle Jacobe de Botlant uxoris Rodolphi Tierloot 4 gr. veteris 
anno 1475 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB220] Marie Naechtegaels 7½ gr. pag. // den.: 7,5 

[CKAPB221] Domini Johannis Boech capellani et parentum 2½ st. anno 1525 // den.: 13 m.: 1 

04-07

[CKAPB222] Commemoratio Megteldis uxoris Johannis Henrici Denis 10 st. anno 1459 // den.: 53 
m.: 1 

[CKAPB223] Commemoratio domini Arnoldi Steevens 4 lopen rogs anno 1468 Z 

fol. 13

04-08

[CKAPB224] Commemoratio Elysabeth Sterken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB225] Domini Florentii Tierloot capellani et pastoris in Donghen 12 st. anno 1529 // den.: 37 
m.: 1 

04-09

[CKAPB226] Commemoratio Marie Cortrix 15 st. anno 1465 // den.: 80 

[CKAPB227] Clare Betten alias Rybaerts 4 lopen rogs anno 1481 Z 

[CKAPB228] Johannae quondam Johannis Gijsberti Ypelair cum marito 30 st. 1552 // den.: 160  
In de marge later aangevuld: 'Requiem et ad sepulchrum'. Memorie met latere schrijfhand 
ingeschreven. 

04-10

[CKAPB229] Commemoratio domini Wilhelmi Haghen ½ florenum arnoldi 1 gr. veteris anno 1435 // 
den.: 36 

[CKAPB230] Margareta filie Walteri Goris 1½ schell. gr. pag. anno 1458 // den.: 18 

04-11
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[CKAPB231] Commemoratio Hugonis Cloet canonici 2 gr. veteris anno 1440 // den.: 18 m.: 2 

[CKAPB232] Johannis Monthens 2 lopen rogs anno 1442 // den.: 32 

[CKAPB233] Aleydis uxoris Wytmanni van der Meer 4 schell. gr. pag. anno 1458 // den.: 48 

[CKAPB234] Megteldis Sceyven alias Schoefs 2 schell. 3 den. anno 1463 // den.: 27 

[CKAPB235] Domicelle Johanne Kiefhoeck 4 lopen rogs anno 1472 Z 

fol. 13v

04-12

[CKAPB236] Commemoratio Johannis Goesens 9 turn. vlaams 9 lel. anno 1428 // den.: 36 

[CKAPB237] Domini Johannis Voigt canonici 2 lopen rogs anno 1481 Z 

[CKAPB238] Wilhelmi Boeykens 1 lopen rogs anno 1518 Z 

04-13

[CKAPB239] Commemoratio Petri Zeukens 10 st. anno 1453 // den.: 53 m.: 1 

[CKAPB240] Heylwigis uxoris Johannis Beys 2 oude gr. anno 1472 // den.: 18 m.: 2 

[CKAPB241] Mechteldis uxoris Anthonii Bleerincks 3½ st. anno 1499 // den.: 18 m.: 2 

[CKAPB242] Johannis de Ledeghe sextarium siliginis in panibus equaliter. Petit sepulchri 
visitationem anno 1511 P  
'anno 1511' latere aanvulling 

04-14

Tyburtii et Valerii martyrum

[CKAPB243] Commemoratio Johannis van Overbroeck 24 gr. pag. anno 1430 // den.: 24 

04-15

[CKAPB244] Commemoratio domini Johannis de Vinea 4½ gr. veteris. Inde habet dominus 
temporalis 15 gr. pag. Facit pro nobis 2 schell. 1 den. 1 m. anno 1428 // den.: 25 m.: 1 
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[CKAPB245] Domini Adriani de Buyten capellani 12 st. 1540 // den.: 64  
Aanvulling door latere schrijfhand 

fol. 14

04-16

[CKAPB246] Commemoratio Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB247] Nycholai uuyten Campe 4 lopen rogs anno 1458 Z 

[CKAPB248] Petri Wygans alias Scheus 20 st. in panibus anno 1502 P 

04-17

[CKAPB249] Commemoratio Jutte filie Johannis Aerts 2 gr. veteris anno 1445 // den.: 18 m.: 2 

[CKAPB250] Henrici de Hasselt 8 st. anno 1504 // den.: 42 m.: 2 

[CKAPB251] Mariae uxoris Godefridi Bochmaker et mariti 1 vertel rogs et 19 st. 1544 Z // den.: 101 
m.: 1  
Aanvulling door latere schrijfhand 

[CKAPB252] Domini Henrici Zibs capellani et custodis 10 st. 1570 // den.: 53 m.: 1 In de 
linkermarge: 'Ad sepulchrum'  
Aanvulling door latere schrijfhand 

04-18

[CKAPB253] Commemoratio Johannis Langhen senioris 1 lopen rogs anno 1443 Z 

[CKAPB254] Nycholai Johannis van Goirle 5 st. anno 1473 // den.: 26 m.: 2 

04-19

[CKAPB255] Commemoratio Henrici Hagenbeeck 11 gr. pag // den.: 11 

fol. 14v

04-20
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[CKAPB256] Commemoratio Jacobi de Ringelberch 4 lopen rogs anno 1470 Z 

[CKAPB257] Marie de Ringelberch 10 st. anno 1503 et pro vino 5 st. Gasthuysstrate // den.: 53 m.: 1 

04-21

[CKAPB258] Commemoratio Johanne filie Hermanni 2 gr. veteris et 19 gr. pag. anno 1450 // den.: 
37 m.: 2  
Bedoeld wordt Johanna Schenckel 

[CKAPB259] Johannis de Beversluys ½ florenum arnoldi anno 1459 // den.: 26 m.: 2 

[CKAPB260] Henrici Winters 3 st. 1 oirt anno 1461 // den.: 17 m.: 1  
Oorspronkelijk in de tekst:'Vinters' 

[CKAPB261] Margareta uxoris Henrici Flamingi 5 st. anno 1482 // den.: 26 m.: 2 

04-22

[CKAPB262] Reyneri Barbitonsoris 1 schell. anno 1448 // den.: 12 

[CKAPB263] Anglie uxoris Theoderici Sadelmakers 1 lopen rogs anno 1471 Z 

[CKAPB264] Anthonii Cornelii de Palude et parentum 4 lopen rogs anno 1500  
In de rechtermarge: 66 den. 

[CKAPB265] Domini et magistri Jheronimi Dublioul decani cum canonicis et habutuatis ?? in 
panibus 3 rogs. Panes distribuendis in die anniversarie  
Aanvulling door latere schrijfhand 

04-23

Georgii Martyris duplex

[CKAPB266] Commemoratio domini Henrici Molens capelani 3 schell. Turnoussen anno 1381 // 
den.: 21 

[CKAPB267] Magistri Ludovici de Loen canonici 10 st. in panibus equaliter anno 1482 P 

fol. 15

04-24
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[CKAPB268] Alstini Petri 20 gr. pag. anno 1428 // den.: 20 

[CKAPB269] Margarete uxoris Egidii Camp 6 gr. veteris anno 1448 // den.: 56 

[CKAPB270] Petri de Ryswyk 2 lopen rogs anno 1490 Z 

04-25

Marci evangeliste duplex

[CKAPB271] Commemoratio domini Johannis Duyckers tertia pars florenum arnoldi anno 1439 // 
den.: 17 m.: 2,5 

[CKAPB272] Odielie Winters uxoris Lamberti Molens 10 st. anno 1482 // den.: 26 m.: 2 

04-26

[CKAPB273] Commemoratio Gertrudis Wytmanni de Rivo 18 gr. pag. anno // den.: 18 

[CKAPB274] Dionisii Dirckssn 1 florenum arnoldi anno 1457 // den.: 53 m.: 1 

[CKAPB275] Katherine Rumoldi Egels 3 schell. 9 den. anno 1469 // den.: 45 

04-27

[CKAPB276] Commemoratio Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

fol. 15v

04-28

Translatio Lamberti

[CKAPB277] Commemoratio Avesoete uxoris Henrici Waghenmaicker anno 1445 // den.: 24 

[CKAPB278] Belie van Eyck bagine 2 lopen computatur pro 5 st. anno 1461 // den.: 26 m.: 2 

04-29

[CKAPB279] Commemoratio Elysabeth Noeyens bagine 3 schell. gr. pag. anno 1451 // den.: 36 
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[CKAPB280] Domini Hughemanni Martini 3 schell. gr. pag. anno 1458 // den.: 36 

04-30

[CKAPB281] Commemoratio Anthonie uxoris Petri de Ryswyck 2 lopen rogs anno 1490. Obiit 1524 
Z 

[CKAPB282] Domini Johannis Beys presbyteri 3 st. anno 1530 // den.: 16 

[CKAPB283] Domini Gerardi Oelmans capellani 20 st. in panibus 1574 P  
Aanvulling door latere schrijfhand 

MAIUS

Philippi et Jacobi apostolorum duplex

05-01

[CKAPB284] Commemoratio Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB285] Katherine Pauels 2 lopen rogs anno 1475 Z 

[CKAPB286] Elysabeth Grimmers et parentum 2 lopen rogs anno 1495 Z 

fol. 16

05-02

[CKAPB287] Commemoratio Walteri Haeck ½ coronam francie minus 6 gr. pag. anno // den.: 52 m.: 
2 

[CKAPB288] Bartholomee uxoris Egidii Decani 3 schell. gr. pag. anno 1481 // den.: 36 

[CKAPB289] Domini Johannis de Haerle capellani 3 schell. 3 den. anno 1508 // den.: 39 

05-03

Inventio crucis

[CKAPB290] Commemoratio Jute Buysen 18 gr. pag. anno 1425 // den.: 18 
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[CKAPB291] Domini Johannis Boech capellani ac Adriani filii Johannis Petri Buyten 2½ st et 1 
lopen anno 1525 Z // den.: 13 m.: 1 

05-04

[CKAPB292] Commemoratio Elysabeth filie Hermanni 2 gr. veteris et 19 gr. pag. anno 1450 // den.: 
37 m.: 2 

[CKAPB293] Arnoldi Isack 4 gr. veteris anno 1488 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB294] Godefridi van den Sande et Adriane sue uxoris 30 st. anno 1509. Itur ad sepulchrum 
apud Ambrosie et petit requiem // den.: 160 

fol. 16v

05-05

Doloris Marie

[CKAPB295] Commemoratio domicelle Belie uten Campe quarta pars scuti veteris anno 1409 // 
den.: 37 m.: 1 

[CKAPB296] Domini Petri de Fine alias Block 2 lopen rogs anno 1443 Z 

05-06

Johannis ante portam Latinam 3 lectionum

[CKAPB297] Commemoratio Elysabeth de Braeckbroeck 3 lopen rogs anno Z 

[CKAPB298] Arnoldi de Tollusen 28 gr. pag. 1 esterlinc anno 1466 // den.: 28 m.: 1 

[CKAPB299] Maryn uxoris Rolandi Meus 2 lopen rogs anno 1478 Z 

Domiciani episcopi 3 lectionum

05-07

[CKAPB300] Ludovici de Loon canonici 10 st. in panibus equaliter anno 1483 P 

[CKAPB301] Magistri Cornelii Apsel capellani 2 lopen rogs computatur pro 33 den. 1 m. anno 
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1512 // den.: 33 m.: 1 

[CKAPB302] Magistri Henrici de Herle canonici pro vino missis 10 st. anno 1484 V 

[CKAPB303] Eve filie Anthonii de Bernasyen pro vino missis 10 st. anno 1536 V 

fol. 17

05-08

[CKAPB304] Commemoratio Johannis de Os senioris 18 gr. pag. anno 1440 // den.: 18 

[CKAPB305] Marie Aliten 7½ st. 1½ ort anno 1504 // den.: 42 

[CKAPB306] Johannis Nycholai de Hulten 12 st. in panibus et post mortem eius adhuc 8 st. anno 
1514 P 

[CKAPB307] Elysabeth Pauli van der Molen 5 st. pro vino anno 1529. Vacat.  
'Vacat' aanvulling door latere schrijfhand 

05-09

[CKAPB308] Commemoratio Johannis Grauwen 4½ schell. gr. pag. anno 1400 

[CKAPB309] Domini Cornelii Ribaert 2 lopen rogs anno 1460 Z 

05-10

[CKAPB310] Commemoratio Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB311] Domini Petri Oppers capellani 20 st. in panibus anno 1539. Obiit 15e augusti P 

05-11

[CKAPB312] Dympne de Delft 12 gr. pag. anno 1420 // den.: 12 

[CKAPB313] Commemoratio Florentii Tierloot capellani et pastoris in Donghen 12 st. in panibus 
anno 1529 P 

fol. 17v

05-12
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[CKAPB314] Commemoratio Wytonis Snoeyen 18 gr. pag. anno 1438 // den.: 18 

[CKAPB315] Margarete uxoris Jacobi Waghemaickers 8 lel. anno 1451 // den.: 32 

05-13

Servatii duplex

[CKAPB316] Commemoratio Henrici Ravens 18 gr. pag. anno 1448 // den.: 18 

[CKAPB317] Domini Alstini Johannis Petri capellani 4 schell. anno 1511 // den.: 48 

[CKAPB318] Domini Johannis Beys presbyteri 3 st. anno 1530 // den.: 16 

05-14

[CKAPB319] Commemoratio Katherine uxoris Christiani de Meer 3 schell. anno 1440 // den.: 36 

[CKAPB320] Domini Petri van der Hulst presbyteri 5 st. anno 1502 // den.: 26 m.: 2 

05-15

[CKAPB321] Commemoratio Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB322] Domini Zeberti Boelen capellani 5 st. anno 1526 // den.: 26 m.: 2 

fol. 18

05-16

[CKAPB323] Commemoratio Henrici Zeemaerts 3 schell. gr. pag. // den.: 36 

05-17

[CKAPB324] Commemoratio Johanne filie Hermanni 2 gr. vet. et 19 gr. pag. anno 1450 // den.: 37 
m.: 2 

[CKAPB325] Hillegondis van der Aerde 18 gr. pag. anno 1459 // den.: 18 

05-18
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[CKAPB326] Commemoratio Rasonis Lemmens die Jonghe 6 lel. anno 1456 // den.: 24 

05-19

[CKAPB327] Commemoratio Elysabeth Stuppelinx baghine 3 schell. anno 1429 // den.: 36 

fol. 18v

05-20

[CKAPB328] Commemoratio Katherine Snyders 4 lopen rogs anno 1425 Z 

05-21

[CKAPB329] Commemoratio Reyneri Fortis capellani ½ florenum arnoldi anno 1454 // den.: 26 m.: 
2 

[CKAPB330] Commemoratio domicellae Gertrudis van den Campe unum sextarium siliginis anno 
1478 Z 

05-22

[CKAPB331] Commemoratio domini Godefridi de Leuwis 12 gr. pag. // den.: 12 

[CKAPB332] Wilhelmi filii Johannis de Os 18 gr. pag. anno 1440 // den.: 18 

[CKAPB333] Margarete van den Zande ac parentum 2 lopen rogs anno 1476 Z 

[CKAPB334] Wilhelmi Rutten 10 st. anno 1477 // den.: 53 m.: 1 

05-23

[CKAPB335] Commemoratio Elysabeth Smeets 3 schell. gr. pag. // den.: 36 

[CKAPB336] Katherine Rovers 3 den. 2 schell. gr. pag. anno 1459 // den.: 27 

fol. 19

05-24

[CKAPB337] Commemoratio Katherine van den Dycke 18 gr. pag. // den.: 18 
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[CKAPB338] Hillegondis de Ypelair pro vino 16 gr. veteris anno 1479 

05-25

[CKAPB339] Commemoratio Katherine uxoris Henrici Berten 12 gr. piscatoris // den.: 12 

[CKAPB340] Magistri Johannis de Rivo 1 florenum arnoldi et quartam partem eiusdem anno 1435 // 
den.: 60 

[CKAPB341] Elysabeth Katherine Berten ac parentum 5 st. anno 1454 // den.: 26 m.: 2 

05-26

[CKAPB342] Commemoratio domine Ysabele de Elst 3 schell. gr. pag. anno 1400 // den.: 36 

05-27

[CKAPB343] Commemoratio Johannis Teengieters 18 gr. pag. adhuc 3½ gr. pag. // den.: 21,5 

[CKAPB344] Johannis Moleman 18 gr. pag. anno 1448 // den.: 18 

[CKAPB345] Domini Hugemanni Martini 3 schell. gr. pag. anno 1458 // den.: 36 

[CKAPB346] Katherine Rysnaelde 4 gr. veteris anno 1463 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB347] Johanne uxoris Marcelii Pistoris 20 st. in panibus anno 1502 P  
In de marge genoteerd: 'Requiem' 

fol. 19v

05-28

[CKAPB348] Commemoratio Cristine Zeemaerts 14½ gr. pag. anno 1422 // den.: 14,5 

[CKAPB349] Gosuini de Boeymaer 1 schell. gr. pag. anno 1457 // den.: 12 

[CKAPB350] Gertrudis Brugghen 1 schell. gr. pag. anno 1461 // den.: 12 

[CKAPB351] Hillegondis Rasonis alias van den Water 16 gr. pag. anno 1473 // den.: 16 
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05-29

[CKAPB352] Commemoratio Marie uxoris Leonardi Moy 3½ gr. veteris cum quarta parte anno 
1457 // den.: 35 

05-30

[CKAPB353] Commemoratio Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB354] Wilhelmi Sceyf 2 schell. 3 den. anno 1462 // den.: 27 

[CKAPB355] Domini Johannis Norys 2½ gr. veteris anno 1477 // den.: 23 m.: 1 

[CKAPB356] Domini Gerardi Wagemaker capellani 30 st. 1567 // den.: 160  
In de marge: 'Ad sepulchrum' 

05-31

[CKAPB357] Commemoratio domicelle Adriane de Cuyck ½ florenum renensis anno 1455 // den.: 
53 m.: 1 

[CKAPB358] Henrici Aliten 2 schell. gr. pag. anno 1470 // den.: 24 

[CKAPB359] Nota. Feria sexta post penthecostes commemoratio Johannis Groes 1½ schell. pag. 
antiquis // den.: 18 

fol. 20

JUNIUS

06-01

[CKAPB360] Commemoratio Elysabeth filie domini Hermanni Schenckel 2 gr. veteris et 19 gr. pag. 
anno 1450 // den.: 37 m.: 2 

[CKAPB361] Adriani Isack 10 st. anno 1504 // den.: 53 m.: 1 

06-02

[CKAPB362] Commemoratio Margarete uxoris N. Beys 2 schell. gr. pag. // den.: 24 
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[CKAPB363] Roelandi et Barptholomee matris Wilhelmi Rovers 3 schell. anno 1473 // den.: 36 

[CKAPB364] Wilhelmi Rovers 4 schell. gr. pag. anno 1486 // den.: 48 

06-03

[CKAPB365] Commemoratio Elysabeth van der Groesen 12 gr. pag. // den.: 12 

[CKAPB366] Domini Johannis Boech capellani ac parentum 2½ st. anno 1525 // den.: 13 m.: 1 

[CKAPB367] Cornelii Jacobi de Ceters post mortem uxoris 10 st. in panibus anno 1522 P 

06-04

[CKAPB368] Commemoratio domini Johannis Graeuwe 18 gr. pag. anno 1394 // den.: 18 

[CKAPB369] Hillegondis Haghenbeeck 18 gr. pag. anno 1394 // den.: 18 

[CKAPB370] Elysabeth de Chaem et Avesoete sue matris 4 schell. gr. pag. anno 1476 // den.: 48 

[CKAPB371] Ade de Nyspen senascalli 4 lopen rogs anno 1475 Z 

fol. 20v

06-05

[CKAPB372] Commemoratio Gijsberti Baniers 8 gr. veteris anno 1456 // den.: 74 m.: 2 

[CKAPB373] Domicelle Katherine de Haeften 12½ st. in panibus equaliter anno 1513 P 

[CKAPB374] Domini Henrici Meeren presbyteri 4 st. anno 1538 // den.: 21 m.: 1 

[CKAPB375] Domini Petri Bont capellani 5 st. anno 1544 // den.: 26 m.: 2  
Latere aanvulling 

06-06

[CKAPB376] Commemoratio Johannis Vrancken 3 schell. gr. pag. anno 1452 // den.: 36 

[CKAPB377] Beatricis Silversmits 6 gr. pag. pro antiquis // den.: 6 

[CKAPB378] Cornelie Potters 20 st. in panibus anno 1514 P 
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06-07

Translatio Servatii

[CKAPB379] Commemoratio Johanne filie Hermanni 2 gr. veteris 19 gr. pag. anno 1450 // den.: 37 
m.: 2 

06-08

[CKAPB380] Commemoratio Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB381] Elysabeth materterae domini Hugemanni 27 gr. pag. anno 1458 // den.: 27  
Oorspronkelijk 'matertera' 

fol. 21

06-09

[CKAPB382] Commemoratio Hadewygis de Duvenvoorde 4½ gr. veteris anno 1398 // den.: 42 

[CKAPB383] Elysabeth Ribaerts 2 lopen rogs anno 1462 Z 

[CKAPB384] Anthonii van den Brande et uxor 20 st. in panibus anno 1536 P 

06-10

[CKAPB385] Commemoratio domini Petri Berten et sororis 1 schell. gr. pag. // den.: 12 

[CKAPB386] Elysabeth uxoris Johannis Leysen 2 lopen rogs anno 1442 

[CKAPB387] Elysabeth filia Henrici Berten, Katherine et parentum 5 st. anno 1454 // den.: 26 m.: 2 

[CKAPB388] Domini Johannis Cloet canonici 14 st. in panibus cum canonicis anno 1538 P 

06-11

Barnabe apostoli

[CKAPB389] Commemoratio Zeberti van der Vaert 4 schell. anno 1411 // den.: 48 

[CKAPB390] Elysabeth Vrients 1 schell. gr. pag. anno 1468 // den.: 12 
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[CKAPB391] Yde Noeyens 2½ schell. anno 1471 // den.: 30 

[CKAPB392] Nota. In festo trinitatis commemoratio domini Jacobi Brecht 4 schell. gr. pag. anno 
1452 // den.: 48 

[CKAPB393] Nota. Feria secunda post trinitatis commemoratio domicelle Elysabeth de Nederven, 
Joannis uxoris 18 gr. pag. // den.: 18  
In de marge aangevuld: missa de trinitate 

fol. 21v

06-12

[CKAPB394] Commemoratio Johanne filie domini Hermanni Schenckel 7½ gr. veteris anno 1450 // 
den.: 70 

[CKAPB395] Domini Florentii Tierloot capellani et pastoris in Donghen 12 st. anno 1529 // den.: 64 

06-13

[CKAPB396] Commemoratio Mechteldis Strick 1 lopen rogs anno 1464 Z 

[CKAPB397] Yde uxoris Gerardi Hey 4 schell. anno 1492 // den.: 48 

[CKAPB398] Elysabeth filie Martini Bonten 40 st. anno 1527. Requiem et visitatio sepulchri iuxta 
altaris nominis Jhesu // den.: 213 m.: 1 

06-14

[CKAPB399] Commemoratio Beatricis van den Brande 2 lopen rogs anno 1432 Z 

[CKAPB400] Hadewigis uxoris Johannis de Os 18 gr. pag. anno 1440 // den.: 18 

06-15

[CKAPB401] Commemoratio Arnoldi Ryck 10 gr. pag. anno 1425 // den.: 10 

[CKAPB402] Magistri Ludovici de Loon canonici 10 st. in panibus equaliter anno 1483 P 

[CKAPB403] Jaspar Keyen filii Cornelii 20 st. pro vino missis anno 1500 V 
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fol. 22

06-16

[CKAPB404] Commemoratio Nycholai Volkaert 22 gr. pag. anno 1432 // den.: 22 

06-17

[CKAPB405] Commemoratio Anthonii Bloeck 1 schell. gr. pag. anno 1439 // den.: 12 

[CKAPB406] Cornelii Rovers alias Aqua 10 st. anno 1481 // den.: 53 m.: 1 

[CKAPB407] Domini Johannis Brecht capellani 8 st. 1549 // den.: 42 m.: 2  
In de marge: vigiliae 3 lectionum. Latere schrijfhand deze memorie. 

06-18

[CKAPB408] Commemoratio Jacobi de Vinea quarta pars scuti veteris unius equitis anno 1438 // 
den.: 32 

[CKAPB409] Gertrudis Tiel Colen 12 gr. pag. anno 1440 // den.: 12 

06-19

[CKAPB410] Commemoratio parentum domini Wilhelmi Hagen ½ florenum arnoldi et 1 gr. pag. 
anno 1435 // den.: 27 m.: 2 

[CKAPB411] Katherine Nachtegaels et parentum et Marie sororis matris domini Hugemanni 2 lopen 
rogs anno 1458 Z 

fol. 22v

06-20

[CKAPB412] Commemoratio Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

06-21

[CKAPB413] Commemoratio Michaelis Ettemans 44 gr. anno 1433 // den.: 44 

[CKAPB414] Adriani Jacobi Barptholomei 2 lopen rogs anno 1509 Z 
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06-22

[CKAPB415] Commemoratio Petri Huyghen 6 gr. pag. // den.: 6 

[CKAPB416] Katherine Ludekens uxoris Johannis Hogen 2 schell. anno 1413 // den.: 24  
In de tekst staat oorspronkelijk '1313' 

[CKAPB417] Domine Odilie de Lecka 3 schell. anno 1428 // den.: 36 

[CKAPB418] Walteri Gheylen 4 lopen rogs anno 1448 Z 

[CKAPB419] Katherine uxoris prescripti Gheylen 4 lopen rogs anno 1463 Z 

fol. 23

06-23

[CKAPB420] Domini Walteri Strick 2 schell. anno 1444 // den.: 24 

[CKAPB421] Henrici Egidii de Heydis 5 st. anno 1508. Idem pro vino 2½ st. // den.: 26 m.: 2 

06-24

[CKAPB422] Commemoratio Katherine Nachtegaels 7½ gr. pag. anno 1395 // den.: 7,5 

[CKAPB423] Domicelle Herbergis Fortis 4 lopen rogs anno 1435 Z 

[CKAPB424] Domini Hugemanni Martini 3 schell. gr. pag. anno 1458 // den.: 36 

[CKAPB425] Domini Barptholomei de Wilde 4 lopen rogs anno 1487 Z 

[CKAPB426] Marie filie Henrici Aliten 2 schell. gr. pag. anno 1470 // den.: 24 

[CKAPB427] Domicellae Elizabeth de Buyten relictae Henrici Montens 40 st. 1557 // den.: 213 m.: 1  
In de marge later aangevuld: 'Ad sepulchrum'. Deze memorie met latere schrijfhand ingeschreven. 

06-25

[CKAPB428] Commemoratio Wissonis van den Haven et uxoris 18 gr. pag. // den.: 18 

[CKAPB429] Heylwigis de Helmont 27 gr. pag. anno 35 // den.: 27 
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[CKAPB430] Domicelle Johanne van der Meruwen uxoris Philippi de Spaengen 3 vertelen rogs anno 
1477. Requiem Z 

[CKAPB431] Domini Johannis Danielis capellani 10 st. anno 1510 // den.: 53 m.: 1 

[CKAPB432] Aleydis Potters 20 st. in panibus anno 1511 P 

fol. 23v

06-26

[CKAPB433] Commemoratio Johannis de Amelenberch 1 schell. gr. pag. 1417 // den.: 12 

[CKAPB434] Adriane relicte Henrici Beys 18 gr. anno 1428 // den.: 18 

[CKAPB435] Domini Florentii Tierloot canonici huius ecclesie 4 gr. veteris anno 1475 // den.: 37 m.: 
1 

[CKAPB436] Domini Johannis de Geel capellani 5 st. anno 1537 // den.: 26 m.: 2 

06-27

[CKAPB437] Commemoratio Heylwigis van der Hoeven 4 schell. gr. pag. anno 1436 // den.: 48  
Oorsponkelijk als jaar 1336, maar dit onwaarschijnlijk vroeg 

[CKAPB438] Hadewigis de Vinea quarta pars unius equitis anno 1450 // den.: 32 

[CKAPB439] Hillegondis uxor Cornelii Nuyten 30 st. anno 1511. Requiem et visitatio sepulchri // 
den.: 160 

[CKAPB440] Domini Laurentii Leps de Hovis 20 st. anno 1516 // den.: 106 m.: 2 

06-28

[CKAPB441] Commemoratio Johannis Hoken junioris 18 gr. pag. // den.: 18 

[CKAPB442] Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

06-29

Petri en Pauli apostolorum. Vigiliae 9 lectionum.
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[CKAPB443] Commemoratio domicelle Marie Clare de Beversluys ½ florenum arnoldi anno 1459 // 
den.: 26 m.: 2 

[CKAPB444] Domicelle Marie Tierloots 5 schell. gr. pag. anno 1443 // den.: 60 

[CKAPB445] Domini Johannis Beys presbyteri 3 st. anno 1530 // den.: 16 

fol. 24

06-30

[CKAPB446] Commemoratio Gertrudis Montens 4 gr. pag. // den.: 4 

[CKAPB447] Katherine van den Aerde ½ gr. veteris et 6 gr. pag. anno 1411 // den.: 10 m.: 2 

[CKAPB448] Domini Henrici Cuper 3 schell. anno 1427 // den.: 36 

[CKAPB449] Domini Guilhelmi de Weerdt capellani 5 st. 1557 // den.: 26 m.: 2 

[CKAPB450] Domini Rudolphus Beys capellani 10 st. 1581 // den.: 53 m.: 1  
Latere aanvulling 

JULIUS

07-01

Octava Petri et Pauli

[CKAPB451] Commemoratio Dionisii de Hodonck 6 gr. veteris anno 1409 // den.: 56 

[CKAPB452] Henrici Rovers 5½ gr. veteris anno 1459 // den.: 42 

[CKAPB453] Hillegondis de Tricht 1½ schell. gr. pag. anno 1474 // den.: 18 

07-02

Visitationis Marie Virginis

[CKAPB454] Commemoratio Aleydis Dionisii 6 schell. gr. pag. anno 1438 // den.: 72 

[CKAPB455] Zegerarde Cant 2 lopen rogs anno 1438 Z 
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[CKAPB456] Jacobi Knapen 3 schell. gr. pag. anno 1445 // den.: 36 

[CKAPB457] Domini Johannis Piper 1 gr. veteris anno 1452 // den.: 9 m.: 1 

fol. 24v

07-03

[CKAPB458] Commemoratio domini Nycholai de Eyndoven 5 schell. gr. pag. et 3½ den. // den.: 
63,5 

[CKAPB459] Elysabeth uxoris Johannis Beys 18 gr. pag. anno 1435 // den.: 18 

[CKAPB460] Hugemanni de Gageldonck 6 gr. veteris anno 1444 // den.: 56 

[CKAPB461] Johannis Aertssn. van der Loer 5 st. anno 1473 // den.: 26 m.: 2 

[CKAPB462] Matthie de Hoerne 10 st. anno 1501 Heydis. Idem pro vino 5 st. Gasthuys eynde V // 
den.: 53 m.: 1 

07-04

[CKAPB463] Commemoratio Yde Coninx 18 gr. pag. anno 1416 // den.: 18 

[CKAPB464] Theodorici Godefridi 27 gr. pag. anno 1446 // den.: 27 

[CKAPB465] Theoderici van Tricht 1½ schell. gr. pag. anno 1468 // den.: 18 

[CKAPB466] Domini Francisci Alexandri capellani 2 R.g. 1571 // den.: 213 m.: 1  
Aanvulling door latere schrijfhand. In de marge: 'Ad sepulchrum ante altare Georgii' 

07-05

[CKAPB467] Commemoratio Mechteldis uxoris N. Foykens 1 schell. gr. pag. anno 1408 // den.: 12 

[CKAPB468] Henrici Noeyens et uxoris 1 schell. gr. pag. anno 1413 // den.: 12 

[CKAPB469] Petri Bottelgier 3 schell. 9 den. anno 1446 // den.: 45 

fol. 25

07-06
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Octava Petri et Pauli

[CKAPB470] Commemoratio Johannis Wolfram 4 st. anno 1472 // den.: 21 m.: 1 

[CKAPB471] Domini Johannis Buriau capellani 5 st. anno 1522 // den.: 26 m.: 2 

07-07

[CKAPB472] Commemoratio Johannis de Os junioris 18 gr. pag. anno 1440 // den.: 18 

[CKAPB473] Domini Adriani Roelandi alias Heys 10 st. in panibus 1550 P  
Latere aanvulling 

[CKAPB474] Domini Guilhelmi Galen capellani 5 st. 1551 // den.: 26 m.: 2  
Latere aanvulling 

07-08

[CKAPB475] Commemoratio Elysabeth filie domini Johannis Schenckel 2 gr. veteris 19 gr. pag. 
anno 1450 // den.: 37 m.: 2 

[CKAPB476] Elysabeth uxoris Johannis de Peeterssem 4 lopen rogs anno 1528 Z 

07-09

Octava visitationis

[CKAPB477] Commemoratio Yde Noyens et parentum 2½ schell. gr. pag. anno 1471 // den.: 30 

fol. 25v

07-10

[CKAPB478] Commemoratio Wilhelmi Aniers 1 schell. gr. pag. anno 1410 // den.: 12 

[CKAPB479] Adriane uxoris Johannis Reyns 9 schell. gr. pag. anno 1470 // den.: 108 

[CKAPB480] Katherine uxoris Mathie de Horne 5 st. 1 gr. brabantiae anno 1471 // den.: 30 m.: 1 

07-11
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[CKAPB481] Commemoratio Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB482] Domini Florentii Tierloot capellani et pastoris in Donghen 12 st. in panibus anno 1529 
P 

07-12

[CKAPB483] Commemoratio Margarete uxoris Petri Spel 3 schell. gr. pag. anno 1437 // den.: 36 

[CKAPB484] Petri Zeukens ½ florenum renensis anno 1453 // den.: 53 m.: 1 

[CKAPB485] Leonardi Moys 3½ gr. veteris cum quarta parte anno 1452 // den.: 35 

07-13

[CKAPB486] Commemoratio Johannis filii Pauli Potters 13½ gr. pag. // den.: 13,5 

[CKAPB487] Magistri Johannis de Neel canonici 4 gr. veteris anno 1439 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB488] Margarete uxoris Henrici Ravens 18 gr. pag. anno 1448 // den.: 18 

[CKAPB489] Margarete uuyten Ghier 3 lopen rogs anno 1473 

[CKAPB490] Margareta uxoris Adriani Stephani 2 lopen rogs anno 1479 Z 

fol. 26

07-14

[CKAPB491] Commemoratio Martini filii domini Hugemanni 2 schell. 2 gr. anno 1448 // den.: 26 

[CKAPB492] Henrici Waghenmaicker 10 st. in panibus anno 1508 P 

[CKAPB493] Marcelii Coeck senioris 12½ st. in panibus anno 1520 equaliter 

[CKAPB494] Elysabeth filie Anthonii van der Hulst 20 st. in panibus anno 1534 cum canonicis et 
adhuc 20 st. pro vino missis PV 

07-15

Divisio apostolorum
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[CKAPB495] Commemoratio magistri N. Vuchtscot 30 gr. pag. anno 1430 // den.: 30 

07-16

[CKAPB496] Commemoratio Johannis van den Aerde et uxoris 15 gr. pag. // den.: 15 

[CKAPB497] Elysabeth uxoris Egidii Kokerdunen 20 gr. pag. anno 1451 // den.: 20 

[CKAPB498] Ancelmi Gregorii Teuwen 1 veertel rogs anno 1537 in panibus distribuendis  
In de marge aangevuld: 'vacat'. 

fol. 26v

07-17

[CKAPB499] Commemoratio Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB500] Domini Matthie de Loemel canonici 4 lopen rogs anno 1473 Z 

07-18

[CKAPB501] Commemoratio Marie Stercken alias Fortis 1 st. 1 esterlinc vetus // den.: 12 m.: 1 

[CKAPB502] Heylwigis Wolfram 4 st. anno 1472 et pro vino 2½ st. // den.: 21 m.: 1  
'et pro vino 2½ st.': latere aanvulling 

07-19

[CKAPB503] Commemoratio Theodorici Rybaert 3 schell. 10 den. anno 1429 // den.: 46 

[CKAPB504] Domini Jacobi Wolffram 5 st. anno 1473 // den.: 26 m.: 2 

[CKAPB505] Johannis Baldewini mariti Margarete Bouwens 40 st. anno 1510  
In de marge:'vacat' en geen bedrag in denarii gegevens. 

[CKAPB506] Domini Cornelii 'tsGraeuwenen capellani 8 st. 1564 // den.: 42 m.: 2  
Latere aanvulling 

[CKAPB507] Domini Johannis Daemssen capellani cum canonicis 2 R.g. 1579 // den.: 213 m.: 1  
Latere aanvulling 

07-20
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[CKAPB508] Commemoratio Mechteldis filie Henrici Schenckel 2 schell. // den.: 24 

[CKAPB509] Commemoratio domini Johannis Blerincx decani sancti Pauli Leodiensis anno 1519. 
Nobis calicem dedit. 

fol. 27

07-21

[CKAPB510] Commemoratio Petri Godevaert 16 gr. pag. // den.: 16 

07-22

Marie Magdalene

[CKAPB511] Commemoratio Aleydis uxor Petri Smit 13 gr. pag. // den.: 13 

[CKAPB512] Domini Hugemanni Martini capellani 2½ schel. anno 1458 // den.: 30 

[CKAPB513] Cornelie uxoris Johannis Reynersteyn 14 st. anno 1488 // den.: 74 m.: 2 

[CKAPB514] Margareta uxor Ancelmi Gregorii Teuwen 4 lopen rogs distribuendis in panibus anno 
1537 P 

07-23

Magnum Incendum Bredensis anno 1534

[CKAPB515] Commemoratio Gerardi Joes 1 schell. gr. pag. anno 1452 // den.: 12 

[CKAPB516] Domini Johannis Boech capellani 2½ st. anno 1525 obiit anno // den.: 13 m.: 1 

[CKAPB517] Domini Johannis Beys capellani 3 st. anno 1530 // den.: 16 

fol. 27v

07-24

[CKAPB518] Commemoratio Margarete Aerts 2 lopen rogs anno 1438 Z 
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[CKAPB519] Johannis Valkener 1 lopen rogs anno 1439 

07-25

Jacobi apostoli

[CKAPB520] Commemoratio Marie Pelerins 12 gr. pag. anno 1422 // den.: 12 

[CKAPB521] Magistri Ludovici de Loen canonici 10 st. in panibus equaliter anno 1483 P 

07-26

Anne vidue

[CKAPB522] Commemoratio Marie de Hoilten bagine 2 gr. veteris anno 1461 // den.: 18 m.: 2 

[CKAPB523] Domini Petri Rutten capellani 5 st. anno 1513 // den.: 26 m.: 2 

[CKAPB524] Domini Adriani Richardi capellani 5 st. 1557 // den.: 26 m.: 2  
Latere aanvulling 

07-27

[CKAPB525] Commemoratio Heylwigis Potters 2 schell. anno 1411 // den.: 24 

fol. 28

07-28

[CKAPB526] Commemoratio Thome Tierloots tertia pars Florenum hollandie anno 1416 // den.: 28 
m.: 1 

[CKAPB527] Margarete Jorys 2 schell. gr. pag. anno 1472 // den.: 24 

07-29

[CKAPB528] Commemoratio Johanne filie domini Hermanni Schenckel 2 gr. veteris et 19 gr. pag. 
anno 1450 // den.: 37 m.: 2 

[CKAPB529] Domini Anthonii de Mera 34 gr. pag. anno 1465 // den.: 34 
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[CKAPB530] Domini et magistri Hermanni Maich capellani et parentum 40 st. 1544 // den.: 213 m.: 
1  
Latere aanvulling. In de marge:'ad sepulchrum' 

07-30

[CKAPB531] Commemoratio Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB532] Magistri Johannis Barptholomei capellani 10 st. anno 1512 // den.: 53 m.: 1 

07-31

[CKAPB533] Commemoratio domini Johannis Groes 31 gr. pag. anno 1444 // den.: 31 

[CKAPB534] Marie uxoris Jacobi de Riel 6 st. anno 1454 // den.: 26 m.: 2 

[CKAPB535] Elysabeth Zeberti Nouten 37½ gr. pag. anno 1473 // den.: 37,5 

[CKAPB536] Cornelie uxoris Petri Schens 20 st. in panibus anno 1502 P 

[CKAPB537] Domini Lamberti Schilders capellani 10 st. 1557 // den.: 53 m.: 1  
Latere aanvulling 

AUGUSTUS

Vincula Petri

08-01

[CKAPB538] Commemoratio Egidii de Meer 1 schell. gr. pag. anno 1426 // den.: 12 

[CKAPB539] Domicelle Ode de Ghiesen 1½ schell. gr. pag. anno 1432 // den.: 18 

[CKAPB540] Domini Walteri de Heydis 1 schell. gr. pag. anno 1445 // den.: 12 

[CKAPB541] Domini Johannis Beys presbiteri 3 st. anno 1530 // den.: 16 

08-02

[CKAPB542] Commemoratio Elysabeth filie domini Hermanni 2 gr. veteris et 19 gr. pag. anno 
1450 // den.: 37 m.: 2 
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[CKAPB543] Judoci Cleyssen alias Wonders pro parentis et benefactoribus 25 st. anno 1499. Petit 
Requiem // den.: 133 m.: 1 

[CKAPB544] Johannis Haken alias Hoge et uxoris 5 schell. anno 1505 // den.: 60 

[CKAPB545] Petri van der Schueren 20 st. in panibus equaliter anno 1509 P Petit Requiem  
'Petit requiem' in de tekst doorgehaald 

[CKAPB546] Katherinae filiae Ancelmi Betken cum marito 10 st. in vino 1517 V  
Latere aanvulling 

08-03

Inventio Stephani

[CKAPB547] Commemoratio Nycholai Boelen 1 schell. gr. pag. anno 1422 // den.: 12 

[CKAPB548] Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB549] Magistri Lanciloti de Wyfliet 20 st. in panibus anno 1517 P 

fol. 29

08-04

Dominici confessoris

[CKAPB550] Commemoratio Katherine van den Put 5½ gr. pag. // den.: 5½ 

[CKAPB551] Gudeldis Vogelaer et filie 20 gr. pag. anno 1429 // den.: 20 

[CKAPB552] Martini de Gageldonck 6 st. et pro vino 2½ st. anno 1492 // den.: 32 

[CKAPB553] Lucie uxoris Roberti Isack 7½ st. et 1½ ort anno 1504 // den.: 42 

08-05

Marie ad Nives

[CKAPB554] Commemoratio domine Belie uuyten Campe quarta pars scuti veteris anno 1409 // 
den.: 37 m.: 1 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/KAPC.HTM (46 of 81) [16/11/2008 13:10:11]



Obituarium kapelanen 

08-06

[CKAPB555] Commemoratio domini Jacobi de Orto 23 gr. pag. anno 1422 // den.: 23 

[CKAPB556] Hillegondis uxoris Gerardi Joes 5 gr. veteris anno 1452 // den.: 46 m.: 2 

[CKAPB557] Mechteldis Buycx 1 schell. gr. pag. anno 1476 // den.: 12 

[CKAPB558] Domini Petri Daemssen capellani 2 R.g. 1579 // den.: 213 m.: 1  
Latere aanvulling. In de marge: 'Requiem pro non hebentibus missam propriam ex fundatione cum 
visitatione sepulchri' 

fol. 29v

08-07

Transfiguratio domini

[CKAPB559] Commemoratio Walteri Vogelaers et parentum 20 gr. pag. anno 1429 // den.: 20 

[CKAPB560] Arnoldi Loddaert 2 schell. gr. pag. anno 1451 // den.: 24 

[CKAPB561] Geldolphi Haecks Hoghen 4 lopen rogs anno 1483 Z 

08-08

[CKAPB562] Commemoratio Beatricis uxoris Gerardi Ysbrandts 1½ schell. anno 1409 // den.: 18 

[CKAPB563] Katerine uxoris Arnoldi Loddaert 2 schell. anno 1462 // den.: 24 

[CKAPB564] Domini Johannis Gruyter capellani 7½ st. anno 1480 // den.: 40 

[CKAPB565] Margarete uxoris Gerardi Druyts 5 st. anno 1495 // den.: 26 m.: 2 

08-09

[CKAPB566] Commemoratio Mechteldis Nout de Brouwer parentum 19½ gr. pag. // den.: 19 m.: 2 

[CKAPB567] Elysabeth uxoris Henrici Rovers 2 schell. anno 1461 // den.: 24 

[CKAPB568] Katharinae Bartholomei Johannis et Egidii Johannis mariti eius 50 st. 1567 // den.: 266 
m.: 2  
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Aanvulling door latere schrijfhand. In de marge: 'Requiem et ad sepulchrum iuxta altare Andreae' 

fol. 30

08-10

Laurentii martyris

[CKAPB569] Commemoratio Mechteldis Hoeken 1 schell. gr. pag. // den.: 12 

[CKAPB570] Elysabeth uxoris Petri Goetwert 15 gr. pag. // den.: 15 

[CKAPB571] Lieve van Gheel 1 schell. anno 1425 // den.: 12 

[CKAPB572] Jacobi Waghenmaicker 32 gr. pag. anno 1451 // den.: 32 

[CKAPB573] Domini Johannis Hoze capellani 8 st. anno 1535 // den.: 42 m.: 2 

08-11

[CKAPB574] Commemoratio Johanne filie domini Hermanni Scenckel 2 gr. veteris 19 gr. pag. anno 
1450 // den.: 37 m.: 2 

[CKAPB575] Magistri Ludovici de Loon canonici 10 st. in panibus equaliter anno 1483 P 

[CKAPB576] Katherine filie Cornelii Staels 20 st. in panibus anno 1501 P 

08-12

[CKAPB577] Commemoratio Mechteldis relicte Nout Verwers 20 gr. pag. // den.: 20 

[CKAPB578] Johannis Wolkaert 2½ gr. veteris anno 1437 // den.: 23 m.: 1 

[CKAPB579] Domini Walteri Fabri canonici 2 st. pro vino missis anno 1533  
In de linkermarge:'vacat' 

fol. 30v

08-13

[CKAPB580] Commemoratio Johannis Rutgeri 12 gr. pag. // den.: 12 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/KAPC.HTM (48 of 81) [16/11/2008 13:10:11]



Obituarium kapelanen 

[CKAPB581] Johannis Bays alias van der Molen 18 gr. pag. anno 1434 // den.: 18 

[CKAPB582] Elysabeth van Buersteden 2 schell. anno 1450 // den.: 24 

[CKAPB583] Domini Florentii Tierloot capellani et pastoris in Donghen 12 st. anno 1529 // den.: 64 

[CKAPB584] Domini Arnoldi Petri Isack capellani 6 st. 1558 // den.: 32  
Aanvulling door latere schrijfhand 

08-14

[CKAPB585] Commemoratio Elysabeth van der Aerde 6 gr. pag. // den.: 6 

[CKAPB586] Anthonie filie Arnoldi Langhe uxoris Martini Tinctoris 1 lopen rogs anno 1440 Z 

[CKAPB587] Aleydis de Laerhoven 7 st. anno 1460 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB588] Domini Johannis de Rosendael capellani 2½ st. anno 1494 // den.: 13 m.: 1 

[CKAPB589] Gertrudis uxoris Jacobi Beers 10 st. in panibus anno 1520 P 

08-15

Assumptio Marie

[CKAPB590] Commemoratio Wytmanni de Mera 3½ schell. gr. pag. // den.: 42  
Latere aanvulling 

[CKAPB591] Domicelli Engelbertus de Nassou 12 gr. pag. // den.: 12 

[CKAPB592] Domini Johannis Groes 3 gr. veteris anno 1444 // den.: 28 

[CKAPB593] Domini Johannis Piper capellani 1 gr. veteris anno 1452 // den.: 9 m.: 2 

fol. 31

08-16

[CKAPB594] Commemoratio Elysabeth Nycholai Sluys ½ coronam francie anno 1428 // den.: 58 m.: 
2 

[CKAPB595] Margarete Coman Jans 4 lopen rogs anno 1429 
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[CKAPB596] Yde uxoris Adriani Swarten 12 st. anno 1487 // den.: 64 

[CKAPB597] Domini Johannis Boech capellani et Adriane filie Cornelii Boech uxoris Petri Regis 5 
st. anno 1539 // den.: 26 m.: 2 

08-17

Octava Laurentii 3 lectionum

[CKAPB598] Commemoratio Gudeldis Vogelaers et parentum 20 gr. pag. anno 1429 // den.: 20 

[CKAPB599] Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB600] Aleydis uxoris Rumoldi Moeys ac maritus alias de Ringelberch 10 st. anno 1499. Idem 
pro vino 6 st. V // den.: 53 m.: 1 

[CKAPB601] Domini Johannis van der Hulst capellani 10 st. anno 1523 // den.: 53 m.: 1 

08-18

[CKAPB602] Commemoratio Katherine Sceepers 12 gr. pag. // den.: 12 

[CKAPB603] Domini Egidii Oege capellani 5 st. anno 1483 // den.: 26 m.: 2 

fol. 31v

08-19

Missa de assumptione

[CKAPB604] Commemoratio domicelle Johanne de Gageldonck 4 schell. anno 1444 // den.: 48 

[CKAPB605] Margarete uxoris Petri Buyten 2 schell. gr. pag. anno 1445 // den.: 24 

[CKAPB606] Johannis Mertens et Elysabeth uxoris cum filia Adriana 10 st. anno 1485 // den.: 53 m.: 
1 

08-20

Bernardi trium lectionum
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[CKAPB607] Commemoratio Wilhelmi Walteri 4½ gr. veteris et 1 schell. gr. pag. anno 1452 // den.: 
54 

[CKAPB608] Domini Hughemanni Martini 3 lopen rogs anno 1458 Z 

[CKAPB609] Katherine sororis Florentii Tierloot 31 st. anno 1519. Petit sepulchri visitationem // 
den.: 165 m.: 1 

[CKAPB610] Domini Nicolai a 'tsGravenmoer capellani 5 st. 1556 // den.: 26 m.: 2  
Later aanvulling 

08-21

[CKAPB611] Commemoratio Johannis filii Walteri Lemmens 17 gr. pag. anno 1447 // den.: 17 

[CKAPB612] Johannis Crulinx alias Zeemaerts 4 lopen rogs et 3 schell. anno 1455 Z // den.: 36 

[CKAPB613] Aleydis Scherders 20 st. anno 1532 // den.: 106 m.: 2 

[CKAPB614] Henrici et Adriane Bartholomei Johannis 24 st. 1500 // den.: 128  
In de marge: 'Requiem et ad sepulchrum iuxta altare Andreae'. Memorie latere aanvulling. 

fol. 32

08-22

[CKAPB615] Commemoratio Egidii de Campe 27 gr. pag. anno 1411 // den.: 27 

[CKAPB616] Domini Johannis Boech capellani 2½ st. anno 1525 // den.: 13 m.: 1 

08-23

[CKAPB617] Commemoratio Christine uxoris Wilhelmi Walteri 4½ schell. anno 1452 // den.: 54 

08-24

Barptholomei

[CKAPB618] Commemoratio Michaelis Mathie Multoris 1 schell. gr. pag. // den.: 12 

[CKAPB619] Marie Ruters 4 lopen rogs anno 1479 Z 
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[CKAPB620] Gerardi Druyts 5 st. anno 1495 // den.: 26 m.: 2 

08-25

[CKAPB621] Commemoratio Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB622] Rumoldi Egels 3 schell. 9 den. anno 1469 // den.: 45 

[CKAPB623] Magistri Ludovici Loen canonici 10 st. in panibus equaliter anno 1483 P P 

[CKAPB624] Henrici de Croonenborch 5 st. anno 1510 // den.: 26 m.: 2 

fol. 32v

08-26

[CKAPB625] Commemoratio domine Isabele de Elst 3 schell. gr. pag. anno 1400 // den.: 36  
Oorspronkelijk in tekst: 'Iabele' 

[CKAPB626] Domini Johannis Duyker tertia pars florenum arnoldi anno 1439 // den.: 17 m.: 2 

[CKAPB627] Domini Hugemanni Martini 3 lopen rogs anno 1458 Z 

[CKAPB628] Magistri ac domini Arnoldi Isack 10 st. anno 1495 // den.: 53 m.: 1 

08-27

[CKAPB629] Commemoratio Zeberti van der Eel 4 lopen rogs anno 1456 Z 

08-28

Augustini Duplex

[CKAPB630] Commemoratio domini Johannis Tierloot capellani 9½ gr. veteris // den.: 88 m.: 2 

[CKAPB631] Petri Ghenten et filie 12 gr. pag. anno 1428 // den.: 12 

[CKAPB632] Rutgeri Marcelii 30 gr. pag. anno 1429 // den.: 30 

[CKAPB633] Jacobi Laerhoven 16 gr. pag. anno 1443 // den.: 16 

[CKAPB634] Domini Arnoldi Langhe 6½ schell. gr. pag. anno 1459 // den.: 78 
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fol. 33

08-29

Decollatio Johannis Baptiste

[CKAPB635] Commemoratio Berte Molens 1 schell. gr. pag. // den.: 12 

[CKAPB636] Egidii Tielkolen 1 schell. gr. pag. // den.: 12 

[CKAPB637] Johannis Ploeys 28 st. in panibus equaliter anno 1465 P 

[CKAPB638] Domini Cornelii Vught alias Sadelmaker vicarii sancti Johannis Evangeliste in Traiecta 
inferioci cum parentibus 20 st. 1545 // den.: 106 m.: 2  
Latere aanvulling 

08-30

[CKAPB639] Commemoratio Wilhelmi de Oisterzeel florenum hollandie anno 1415 // den.: 42 m.: 2 

[CKAPB640] Domini Christiani de Meer 3 schell. gr. pag. anno 1440 // den.: 36 

[CKAPB641] Anthonii Soffaerts 10 st. anno 1486 // den.: 53 m.: 1 

[CKAPB642] Gijsberti Dionisii 2 lopen rogs anno 1486 Z 

[CKAPB643] Hermanni de Selbach 30 st. anno 1505. Obiit 15. Petit sepulchri visitationem // den.: 
160 

[CKAPB644] Domini et magistri Wilhelmi Lanraeck capellani 10 st. 1557 // den.: 53 m.: 1  
Latere aanvulling 

08-31

[CKAPB645] Commemoratio Nycholai van den Put 5½ gr. pag. // den.: 5,5 

[CKAPB646] Egidii de Vinea quarta pars unius equitis anno 1444 // den.: 32 

[CKAPB647] Wilhelmi Noeyens 3 schell. 9 den. anno 1460 // den.: 45 

fol. 33v
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SEPTEMBER

Egidii abbatis duplex

09-01

[CKAPB648] Commemoratio Gertrudis uxoris Henrici Cupers 18 gr. pag. // den.: 18 

[CKAPB649] Domini Egidii Schoondonck et parentum 7½ st. anno 1489 // den.: 40 

09-02

[CKAPB650] Commemoratio Herbergis Fortis 4 lopen rogs anno 1435 

[CKAPB651] Katherine uxoris Johannis Monten 16 gr. pag. anno 1438 // den.: 16 

[CKAPB652] Katherine Lamberti Dornincx 18 gr. pag. anno 1452 // den.: 18 

[CKAPB653] Domini Judoci Bruyn capellani 7 st. anno 1525 // den.: 37 

[CKAPB654] Domini Florentii Ryswyck et parentum 40 st. anno 1544 // den.: 213 m.: 1  
Latere aanvulling. In de marge: 'missa de domina cum commemoratione per sacerdote et visitatione 
sepulchri per non habentibus missam propriam' 

09-03

[CKAPB655] Commemoratio Gertrudis de Meykenbroeck 2 schell. gr. pag. anno 1412 // den.: 24 

[CKAPB656] Domini Loffridi Cornelii presbyteri 4 st. anno 1534 // den.: 21 m.: 1 

09-04

[CKAPB657] Commemoratio Johannis de Oden 1 schell. gr. pag. // den.: 12 

[CKAPB658] Hille de Clinghen 1½ schell. gr. pag. anno 1420 // den.: 18 

[CKAPB659] Jutte Rovers 4 schell. 8 den. anno 1444 // den.: 56 

fol. 34
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09-05

[CKAPB660] Commemoratio Johannis Leyssen 2 lopen rogs Z 

[CKAPB661] Geertrudis uxoris Mathei de Gilze ½ florenum renensis anno 1458 // den.: 53 m.: 1 

[CKAPB662] Johannis Hoghe 4 lopen rogs anno 1458 Z 

[CKAPB663] Domini Florentii de Nyspen capellani 28½ gr. pag. anno 1462 // den.: 28,5 

09-06

[CKAPB664] Commemoratio Henrici Boelen, uxoris et parentum 1 schell. gr. pag. // den.: 12 

[CKAPB665] Yde Konincks et sororis 2 lopen rogs Z 

[CKAPB666] Pauli de Nassouwen 12½ st. in panibus equaliter anno 1514 P 

[CKAPB667] Petri Hoze, Christiani Hoze parentum de domini Johannis Hoze 5 st. anno 1526 // den.: 
26 m.: 2 

[CKAPB668] Elysabeth uxor Johannis de Eyndovia 10 st. anno 1536 // den.: 53 m.: 1 

[CKAPB669] Waldetrudis uxoris, parentum domini Johannis Hoze 3 st. anno 1530 // den.: 16 

09-07

[CKAPB670] Commemoratio Wytmanni van der Beeck 13 gr. pag. anno 1410 // den.: 13 

[CKAPB671] Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB672] Domicelle Odilie uxoris Wilhelmi Rovers 7½ st. anno 1463 // den.: 40 

09-08

Nativitas Mariae

[CKAPB673] Commemoratio domicelle Johanne de Polanen 1 schell. gr. pag. // den.: 12 

[CKAPB674] Arnoldi filii Johannis Monten 16 gr. pag. anno 1436 // den.: 16 

[CKAPB675] Domini Johannis Groes 3 gr. veteris anno 1444 // den.: 28 
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[CKAPB676] Domini Johannis Piper 1 gr. veteris anno 1452 // den.: 9 m.: 1 

fol. 34v

09-09

[CKAPB677] Commemoratio Katherine Blox 12 cleykens anno 1427 // den.: 32 

[CKAPB678] Odilie Rovers 3 st. anno 1461 // den.: 16 

[CKAPB679] Theoderici Sadelmakers 1 lopen rogs anno 1471 Z 

[CKAPB680] Domicelle Johanne van der Merruwe 3 vertelen rogs anno 1476 Z Requiem 

[CKAPB681] Domini Jacobi Wolfram pro vino 5 st. anno 1495 V 

09-10

[CKAPB682] Commemoratio Katherine uxoris Jacobi Geylen 1 schell. gr. pag. anno 1427 // den.: 12 

[CKAPB683] Herbarii de Ryden 12 st. in panibus anno 1492 P 

09-11

[CKAPB684] Commemoratio Arnoldi mariti Yde Noeyens et parentum 2½ schell. anno 1471 // den.: 
30 

09-12

[CKAPB685] Commemoratio Arnoldi dicti Nout Brouwers 1½ schell. gr. pag. anno 1419 // den.: 18 

[CKAPB686] Domini Johannis de Buersteden capellani 2 lopen rogs anno 1500 Z 

[CKAPB687] Margareta uxoris Balduwini cum parentibus 40 st. 1543 // den.: 213 m.: 1  
Latere aanvulling. In de marge: 'Requiem et ad sepulchrum pro non habentibus missam propriam' 

fol. 35v

09-13

[CKAPB688] Commemoratio Elysabeth filie domini Hermanni Schenckel 2 gr. veteris et 19 gr. pag. 
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anno 1450 // den.: 37 m.: 2 

[CKAPB689] Domini Johannis Beys presbyteri 10 st. in panibus anno 1530 P Requiem et 
sepulchrum 

09-14

Exaltatio sancti crucis 9 lectionum

[CKAPB690] Commemoratio domicelle Gertrudis uuyten Camp 27 gr. pag. anno 1418 // den.: 27 

[CKAPB691] Gudule de Dalen pro vino 7 st. anno 1481 V 

[CKAPB692] Domini Florentii Tierloot capellani et pastoris in Donghen 12 st. in panibus anno 1529 
P 

09-15

Octava nativitatis

[CKAPB693] Commemoratio Beatricis de Oisterhout 1 gr. veteris et 1 esterlinc vetus // den.: 12 m.: 1 

[CKAPB694] Domini Johannis Booch capellani 2½ st. anno 1525 // den.: 13 m.: 1 

[CKAPB695] Domini Johannis Beys presbyteri 3 st. anno 1530 // den.: 16 

09-16

[CKAPB696] Commemoratio Heylwigis filie Johannis Nouten 16 gr. pag. anno 1438 // den.: 16 

fol. 35v

09-17

Lamberti episcopi duplex

[CKAPB697] Commemoratio Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB698] Domini Hugemanni Martini 3 lopen rogs anno 1458 Z 

[CKAPB699] Egidii van Buyten 5 st. anno 1484 // den.: 26 m.: 2 
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[CKAPB700] Johannis Hey 10 st. anno 1490 // den.: 53 m.: 1 

[CKAPB701] Gudile filie Haecx Hoghen pro vino 7 st. anno 1502 V 

09-18

[CKAPB702] Commemoratio Johanne filie domini Hermanni Schenckel 2 gr. veteris et 19 gr. pag. 
anno 1450 // den.: 37 m.: 2 

[CKAPB703] Heylwigis Petri Cheus et magistri Johannis Leckerkerck 4½ schell. gr. pag. anno 
1477 // den.: 54 

[CKAPB704] Johanne uxoris Judoci Wonders 25 st. anno 1496. Requiem // den.: 133 m.: 1  
In de marge mededeling over verkiezing nieuwe deken kapittel: 'anno 1539 electus est in decanum 
magister Hieronimus Dublioul'. 

09-19

Materni episcopi 9 lectionum

[CKAPB705] Commemoratio Laurentii Sleuwinck 4 gr. veteris anno 1417 // den.: 37 m.: 1 

09-20

[CKAPB706] Commemoratio Gertrudis van den Damme 4 schell. anno 1436 // den.: 48 

fol. 36

09-21

Mathei apostoli

[CKAPB707] Commemoratio Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB708] Jacobi Botlant 4 lopen rogs anno 1495 

[CKAPB709] Domini Hieronimi de Oisterzeel 20 st. pro vino missis anno 1529 V 

09-22

[CKAPB710] Commemoratio Mechteldis de Salmen 3 schell. anno 1433 // den.: 36 m.: 36 
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[CKAPB711] Margarete Rovers 1½ schell. gr. pag. anno 1439 // den.: 18 

[CKAPB712] Domini Wilhelmi Smits capellani 2 schell. gr. pag. anno 1466 // den.: 24 

[CKAPB713] Gertrudis Berten et parentum 2 schell. anno 1478 // den.: 24 

09-23

[CKAPB714] Commemoratio Egidii Fabri 1 schell. gr. pag. // den.: 12 

[CKAPB715] Sophie Sniders 1½ schell. gr. pag. // den.: 18 

09-24

Octava Lamberti

[CKAPB716] Commemoratio Zeberti filius Petri Tierloot 2 schell. gr. pag. anno 1415 // den.: 24 

[CKAPB717] Katherine Neelen baghine 1 florenum arnoldi anno 1458 // den.: 53 m.: 1 

fol. 36v

09-25

[CKAPB718] Commemoratio Zoete uxoris Gosuini de Boeymer 21 gr. pag. anno 1422 // den.: 21 

[CKAPB719] Elysabeth de Hodonck 3 quartier siliginis anno 1422 Z 

[CKAPB720] Domini Henrici Aggart 6½ schell. gr. pag. anno 1426 // den.: 78 

[CKAPB721] Jacobi de Beers 10 st. in panibus anno 1500 P 

[CKAPB722] Gertrudis uxoris magistri Theodrici Cock 4 lopen rogs anno 1497. Obiit 1518 Z 

[CKAPB723] Henrici filii Johannis bastardi de Nassou 25 in panibus anno 1517. Vacat 

09-26

[CKAPB724] Commemoratio Jacobi Crieken 1½ schell. gr. pag. // den.: 18 

[CKAPB725] Geertrudis Leyssen 1 schell. gr. pag. // den.: 12 
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[CKAPB726] Elysabeth van Hodonck 3 quartier rogs anno 1422 Z 

[CKAPB727] Domini Johannis Valkener 4 gr. veteris // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB728] Petri filii Thielmanni Boelen 1 schell. gr. pag. // den.: 12 

[CKAPB729] Domini Joseph Daemssen capellani 5 st. anno 1536 // den.: 26 m.: 2 

09-27

Cosme et Damiani 3 lectionum

[CKAPB730] Commemoratio Petri Poelmans 4½ schell. anno 1408 // den.: 54 

[CKAPB731] Agnetis van der Hoeven 4 gr. veteris anno 1422 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB732] Sophie de Dalen 3 schell. gr. pag. anno 1443 // den.: 36 

[CKAPB733] Domini Johannis de Hagenbeeck 4 lopen rogs anno 1450 Z 

[CKAPB734] Hugonis van der Water 3 schell. gr. pag. anno 1459 // den.: 36 

[CKAPB735] Domini Ludowici Loon canonici 10 st. in panibus equaliter anno 1483 P 

fol. 37

09-28

[CKAPB736] Commemoratio Johannis Berten 16 gr. pag. anno 1420 // den.: 16 

[CKAPB737] Yde uxoris Theodorici Goeris 27 gr. pag. anno 1467 // den.: 27 

[CKAPB738] Hadelwigis uxoris Claeus Screynmaker 26 gr. pag. anno 1467 // den.: 26 

[CKAPB739] Cornelii Antonii Mathei 30 st. 1540 // den.: 160  
In de marge: 'ad sepulchrum'. Latere aanvulling deze memorie. 

09-29

Michaelis duplex

[CKAPB740] Commemoratio Johannis van den Steen et uxoris 4 schell. anno 1438 // den.: 48 
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[CKAPB741] Beatricis Dionisii 3½ st. anno 1481 // den.: 18 m.: 2 

[CKAPB742] Domicelle Johanne Dronghelen parentum fratrum ac benefactorum 8 st. anno 1532 // 
den.: 42 m.: 2 

[CKAPB743] Domini Petri Rodolphi capellani 10 st. anno 1535 // den.: 53 m.: 1 

09-30

Hieronimi duplex

[CKAPB744] Commemoratio domini Johannis van den Pulle capellani 2 schell. anno 1439 // den.: 24 

[CKAPB745] Gerardi filii Jacobi Huberti 16 gr. pag. anno 1439 // den.: 16 

fol. 37v

OCTOBER

Remigii 9 lectionum

10-01

[CKAPB746] Commemoratio Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB747] Marie sororis domini Hugemanni 2 schell. gr. pag. anno 1457 // den.: 24 

[CKAPB748] Gyselt Scouteten 10 st. anno 1470 // den.: 53 m.: 1 

[CKAPB749] Magistri Servatii de Mera canonici anno 1511 20 st. in panibus P  
Boven de regel bijgeschreven: 'cum canonicis' 

10-02

[CKAPB750] Commemoratio domini Philippi de Vreedenborch 2 gr. veteris anno 1415 // den.: 18 
m.: 2 

[CKAPB751] Elysabeth filie domini Hermanni Schenckel 7½ gr. veteris anno 1450 // den.: 70 

10-03
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[CKAPB752] Commemoratio Nycholai van der Groes 1 schell. gr. pag. // den.: 12 

[CKAPB753] Henrici Beers patris domini Johannis Beers 6 st. anno 1532 // den.: 32 

10-04

Francisci 9 lectionum

[CKAPB754] Commemoratio Johannis uuyten Camp militis 12 gr. veteris anno 1396 pro 
celebrantibus in ecclesia 9 schell. 4 den. // den.: 112 

fol. 38

10-05

[CKAPB755] Commemoratio Yde van den Dyck 1½ schell. gr. pag. // den.: 18 

[CKAPB756] Cornelie uxoris Henricus Beers 6 st. anno 1532 // den.: 32 

10-06

[CKAPB757] Commemoratio domini Isebrandi Spiker anno 1400 // den.: 12 

[CKAPB758] Johannis Tielmanni senioris 6 gr. pag. anno 1400 // den.: 6 

[CKAPB759] Domini Johannis Beys presbyteri 3 st. anno 1530 // den.: 16 

10-07

[CKAPB760] Commemoratio Marie Fortis 8 esterlinc vetus anno 1418 // den.: 24 m.: 2 

[CKAPB761] Wilhelmi Strick 6½ gr. pag. anno 1438 // den.: 6,5 

[CKAPB762] Domini Johannis Boech ac Cornelie filie Johannis Petri Luyten 2½ st. et 1 lopen anno 
1525 Z // den.: 13 m.: 1 

10-08

[CKAPB763] Commemoratio Katharine Volkaerts 5 gr. pag. // den.: 5 

[CKAPB764] Elysabeth uxoris Wytmanni van der Beeck 28 gr. pag. anno 1311 // den.: 28  
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Jaar zal eerder 1411 moeten zijn. 1311 onwaarschijnlijk vroeg 

[CKAPB765] Christiani de Helmont 27 gr. pag. anno 1423 // den.: 27 

[CKAPB766] Sophie Swerts de Beeck 8 gr. veteris anno 1439 // den.: 74 m.: 2 

[CKAPB767] Domicelle Adriane van Haestricht 25 st. in panibus anno 1512 P 

fol. 38v

10-09

Dionisii 9 lectionum

[CKAPB768] Commemoratio Gosuini Keyaert 1 schell. gr. pag. // den.: 12 

[CKAPB769] Egidii uuyten Campe 6 gr. veteris anno 1438 // den.: 56 

[CKAPB770] Cornelii filii Petri Steevens 1½ lopen rogs anno 1452 computatur pro 20 den. 

[CKAPB771] Gudule de Dalen 4 gr. veteris anno 1484 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB772] Domini Johannis Bers capellani 6 st. anno 1532 // den.: 32 

10-10

[CKAPB773] Commemoratio Johannis Grauwen filii domini Hughemanni 3 schell. // den.: 36 

[CKAPB774] Johannis Ketelaer 4 gr. veteris anno 1426 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB775] Johannis Nederven senioris 1½ schell. anno 1449 // den.: 18 

[CKAPB776] Margarete filie Walteri Gockx anno 1458 // den.: 18 

[CKAPB777] Beatricis uxoris Geldolphi Hoghen 3 schell. anno 1493 // den.: 36 

10-11

Gummari 9 lectionum

[CKAPB778] Commemoratio Elysabeth Diernen 4 lopen rogs anno 1439 Z 
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[CKAPB779] Jacobi Lepelmaker 2 gr. veteris anno 1446 // den.: 18 m.: 2 

[CKAPB780] Petri Zeukens alias Stalle ½ florenum renensis anno 1453 // den.: 53 m.: 1 

[CKAPB781] Domini Johannis Valkener capellani 2 lopen rogs anno 1479 Z 

[CKAPB782] Gummari de Harle 10 st. in panibus anno 1515 P 

[CKAPB783] Domini Johannis Regis capellani 10 st. anno 1534 // den.: 53 m.: 1 

fol. 39

10-12

[CKAPB784] Commemoratio Elysabeth Laerhoven 16 gr. pag. anno 1442 // den.: 16 

[CKAPB785] Magistri Ludovici de Loon canonici 10 st. in panibus anno 1483 P 

[CKAPB786] Heylwigis Naes relicte Wilhelmi Honts pro vino 12 st. anno 1481 Vacat 

10-13

[CKAPB787] Commemoratio Rasonis Noutkens presbyteri 1 schell. gr. pag. // den.: 12 

[CKAPB788] Elysabeth filie domini Hermanni Schenckel 2 gr. veteris 19 gr. pag. anno 1450 // den.: 
37 m.: 2 

[CKAPB789] Gertrudis uxoris Gerardi Boelen 18 gr. pag. anno 1491 // den.: 18 

10-14

[CKAPB790] Commemoratio domini Petri Vosse 1 schell. gr. pag. anno 1423 // den.: 12 

[CKAPB791] Gertrudis Nouten 1½ schell. gr. pag. anno 1422 // den.: 18 

[CKAPB792] Marie filie Johannis Hanenberch pro vino 5 st. anno 1495 V 

[CKAPB793] Gerardi Cant 2 lopen rogs anno 1438 Z 

[CKAPB794] Domini Petri de Bairl capellani 7 st. 1535 // den.: 37 m.: 1 

fol. 39v
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10-15

[CKAPB795] Commemoratio Geertrudis Fortis alias Nederven 7½ gr. veteris anno 1417 // den.: 70 

[CKAPB796] Dierwigis van Aerle 15 gr. pag. anno 1427 // den.: 15 

[CKAPB797] Domini Hugemanni Martini 3 lopen rogs anno 1458 Z 

10-16

[CKAPB798] Commemoratio domicelle Elysabeth uxoris Henrici Stercken 1 schell. gr. pag. // den.: 
12 

[CKAPB799] Nycholai uuyten Campe 4 lopen rogs anno 1458 

[CKAPB800] Domini Florentii Tierloot capellani pro vino missis 10 st. anno 1529 V 

10-17

Marthe virginis 3 lectionum

[CKAPB801] Commemoratio Johannis Brants 1 schell. // den.: 12 

[CKAPB802] Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

10-18

Luce evangeliste 9 lectionum

[CKAPB803] Commemoratio Johannis Wilhelmi et uxoris 14 gr. pag. anno 1410 // den.: 14 

[CKAPB804] Theodorici de Ordinghen alias Schuytkens 1 schell. gr. pag. anno 1419 // den.: 12 

[CKAPB805] Elysabeth de Ypelaer 2 schell. 2 den. anno 1451 // den.: 26 

[CKAPB806] Elysabeth de Cuyck 5 st. anno 1479 // den.: 26 m.: 2 

fol. 40

10-19
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[CKAPB807] Commemoratio Emme Coomen Aerts 1 florenum hollandie vetus anno 1316 // den.: 85 
m.: 1  
1316 onwaarschijnlijk vroeg, eerder 1416 

[CKAPB808] Engelberte uxoris Jacobi de Vinea quarta pars unius equitis anno 1316 // den.: 32 
1316 onwaarschijnlijk vroeg, eerder 1416 

10-20

[CKAPB809] Commemoratio Henrici Beys 1½ schell. anno 1422 // den.: 18 

[CKAPB810] Cornelii filii Henrici Saelmaker 2 lopen rogs anno 1442 Z 

[CKAPB811] Domini Henrici Crulinx 1½ schell. anno 1448 // den.: 18 

10-21

Undecim Milium virginum

[CKAPB812] Commemoratio Mechteldis de Vlimmeren alias Smets 10 gr. pag. // den.: 10 

[CKAPB813] Johanne de Dyck baghine 4 gr. veteris // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB814] Domini Johannis Norys et parentum 2½ gr. veteris anno 1476 // den.: 23 m.: 1 

10-22

[CKAPB815] Commemoratio Johannis Tielmanni junioris 6 gr. veteris anno 1446 // den.: 56 

[CKAPB816] Marcelii Johannis Pistoris 20 st. in panibus anno 1495. Requiem P 

fol. 40v

10-23

Severini 9 lectionum

[CKAPB817] Commemoratio Elysabeth Boelen et Petri Rysnaelde 1 schell. gr. pag. // den.: 12 

[CKAPB818] Mychaelis Keyen junioris et uxoris 1½ schell. anno 1427 // den.: 18 

[CKAPB819] Beatricis uxoris Tielmanni 6 gr. veteris anno 1446 // den.: 56  
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Zie ook [CKAPB815] 

10-24

Ode vidue 9 lectionum

[CKAPB820] Commemoratio domini Johannis van den Venne pro capellanis et plebano equalem 
portionem 6 gr. veteris et st. computatur 3½ gr. veteris anno 1423 // den.: 42 

[CKAPB821] Johannis van den Aerde ½ croon francie minus 6 gr. anno 1430 // den.: 52 m.: 2 

[CKAPB822] Henrici Denys 15 gr. pag. anno 1442 // den.: 15 

[CKAPB823] Jacobi Rutten 1 schell. anno 1452 // den.: 12 

[CKAPB824] Petri Claeus 10 st. anno 1517 // den.: 53 m.: 1 

[CKAPB825] Katherine filie Laurentii van den Velde 2 R.g. in panibus anno 1525. Pro vino 8 st. P.
V. Petit sepulchri visitationem in navi ecclesie 

10-25

[CKAPB826] Commemoratio Geertrudis Cuypers 3 schell. anno 1435 // den.: 36 

[CKAPB827] Domini Petri Melis et parentum ½ lopen rogs anno 1481 Z 

[CKAPB828] Petri Heys et uxoris 5 st. anno 1491 // den.: 26 m.: 2 

[CKAPB829] Fratris Gerardi Vinck ordinis minorum 10 st. anno 1529 // den.: 53 m.: 1 

fol. 41

10-26

Vigiliae. 9 lectionum

[CKAPB830] Commemoratio Johanne filie domini Hermanni Schenckel 2 gr. veteris et 19 gr. pag. 
anno 1450 // den.: 37 m.: 2 

[CKAPB831] Domicelle Lilie van der Daesdonck et parentum 8 lopen rogs anno 1470 Z 

10-27
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[CKAPB832] Commemoratio Engelberte Wyten 27 gr. pag. // den.: 27 

[CKAPB833] Petri Visschers 4 st. anno 1469 // den.: 21 m.: 1 

[CKAPB834] Godefridi Jacobi 7 st. anno 1474 // den.: 37 m.: 1 

10-28

Symonis et Jude apostolorum. Duplex

[CKAPB835] Commemoratio Wilhelmi Martini 39 gr. pag. anno 1406 // den.: 39 

[CKAPB836] Agathe de Aqua 3 schell. gr. pag. anno 1406 // den.: 36 

[CKAPB837] Jacobi de Orto 3½ schell. gr. pag. anno 1428 // den.: 42 

[CKAPB838] Mechteldis uxoris Petri Stephani 3 schell. anno 1454 // den.: 36 

fol. 41v

10-29

[CKAPB839] Commemoratio Johannis Nouten alias Meer 10 gr. pag. anno 1419 // den.: 10 

[CKAPB840] Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

10-30

[CKAPB841] Commemoratio Johannis Dionisii de Hodonck 3 gr. veteris anno 1428 // den.: 28 

[CKAPB842] Jacobi Barptholomei 2 schell. anno 1481 // den.: 24 

10-31

et Vigiliae 9 lectionum

[CKAPB843] Commemoratio Johannis van den Hove 1 schell. gr. pag. adhuc 2 den. 2 esterlinc // 
den.: 14 m.: 2 

[CKAPB844] Wilhelmi de Nyspen 4 gr. veteris anno 1450 // den.: 37 m.: 1 
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[CKAPB845] Margarete uxoris Johannis Hey 10 st. anno 1486 // den.: 53 m.: 1 

[CKAPB846] Wilhelmi Buyten 30 st. anno 1509. Visitatio sepulchri. Idem in panibus 30 st. anno 
1509 // den.: 160 

fol. 42

NOVEMBER

Omnium sanctorum triplex

11-01

[CKAPB847] Commemoratio Elysabeth Stercken 10 st. anno 1445 // den.: 53 m.: 1 

[CKAPB848] Petri de Buyten et uxoris 2 schell. gr. pag. anno 1478 // den.: 24 

11-02

[CKAPB849] Commemoratio domini Johannis Boech capellani 2½ st. anno 1525 // den.: 13 m.: 1 

[CKAPB850] Domini Johannis Beys presbyteri 3 st. anno 1530 // den.: 16 

11-03

Huberti 9 lectionum

[CKAPB851] Commemoratio domicelle Engelbergis uxoris Johannis de Nederven 6 gr. veteris // 
den.: 16 

[CKAPB852] Godefridi van den Damme 4 schell. gr. pag. anno 1435 // den.: 48 

[CKAPB853] Christiane uxoris quondam Wilhelmi Walteri 4½ schell. anno 1452 // den.: 54 

[CKAPB854] Brugge Molemans 20 gr. pag. anno 1457 // den.: 20 

fol. 42v

11-04

[CKAPB855] Commemoratio domini Henrici Anier 4 schell. gr. pag. anno 1426 // den.: 48 
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[CKAPB856] Aleydis Godevaert et Elysabeth 16 gr. pag. anno 1444 // den.: 16 

[CKAPB857] Domini Florentii Tierloot capellani et pastoris in Donghen 40 st. in panibus equaliter 
anno 1529 P. Requiem et visitatio sepulchri 

[CKAPB858] Johannis Hoilten borgemeester 8 st. 1514 // den.: 42 m.: 2  
Later aanvulling 

11-05

[CKAPB859] Commemoratio domini Theoderici Snoeyen 16 gr. veteris anno 1400 // den.: 149 m.: 1  
In de marge aangevuld: Requiem et vigiliae 9 lectiones cum commendationibus 

[CKAPB860] Margarete de Fine 18 gr. pag. anno 1400 // den.: 18 

[CKAPB861] Cornelie uxoris Nycholai van den Brande 2 lopen rogs anno 1490 Z 

11-06

Leonardi 9 lectionum

[CKAPB862] Commemoratio domini Johannis Nagel 4 lopen rogs anno 1414 Z 

[CKAPB863] Cristine Haecken 24 gr. pag. anno 1400 // den.: 24 

[CKAPB864] Domicelle Marie uxoris Arnoldi uuyten Campe anno 1414 10 st. alias de 
Septemmontibus // den.: 53 m.: 1 

11-07

Willibrordi episcopi

[CKAPB865] Commemoratio Thome Gerardi Ludekens 3 schell. anno 1408 // den.: 36 

[CKAPB866] Wytonis Petri Stevens 1½ lopen anno 1458 Z // den.: 20 

[CKAPB867] Nycholai Gregorii 3½ lopen rogs 1 quartier anno 1494 Z // den.: 69 m.: 1 

[CKAPB868] Johannis Thome Tinctoris et Angele uxoris 25 st. in panibus anno 1500 P 

fol. 43
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11-08

[CKAPB869] Commemoratio domicelle Belie van der Lynde uxoris Johannis uuyten Campe quarta 
pars scuti veteris anno 1409 // den.: 37 m.: 1 

11-09

[CKAPB870] Commemoratio Elysabeth filie domini Hermanni Schenckel 2 gr. veteris 19 gr. pag. 
anno 1450 // den.: 37 m.: 2 

[CKAPB871] Domini Cornelii Ribaert capellani 2 lopen rogs anno 1462 Z 

11-10

[CKAPB872] Commemoratio Heylwigis Valkener 18 gr. pag. // den.: 18 

[CKAPB873] Domini Jacobi Beys 3 schell. anno 1437 // den.: 36 

[CKAPB874] Elysabeth uxoris Rumoldi Isack 4 gr. veteris anno 1488 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB875] Domini Simonis le Hardi capellani 5 st. 1542 // den.: 25 m.: 2  
Latere aanvulling 

[CKAPB876] Domini et magistri Cornelii Hey pastoris cum canonicis et pastore 40 st, in panibus 
1558. In ecclesia tamen ?  
Latere aanvulling. In de marge: Ad sepulchrum 

11-11

Martini episcopi 9 lectionum

[CKAPB877] Commemoratio Herbergis Fortis 4 lopen rogs anno 1435 Z 

[CKAPB878] Engelberti de Nassou 1 schell. anno 1443 // den.: 12 

fol. 43v

11-12

[CKAPB879] Commemoratio Thome filii Ludovicii 3 schell. gr. pag. praeterea commemoratio totius 
libri // den.: 36 
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[CKAPB880] Domini Hugemanni Martini 2 lopen rogs anno 1458 Z 

11-13

[CKAPB881] Commemoratio Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

11-14

[CKAPB882] Commemoratio Elysabeth uxoris Alsten Peeters 20 gr. pag. // den.: 20 

[CKAPB883] Rodolphi filii Zeberti Tierloots 4 gr. veteris anno 1462 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB884] Domicelle Johanne relicte Henrici Montens 30 st. equaliter anno 1467. Ad sepulchrum 
iuxta Ambrosius (?) // den.: 160 

11-15

[CKAPB885] Commemoratio Johannis Cogghe 3 schell. 1 den. 1 esterlinc anno 1435 // den.: 37 m.: 
1 

[CKAPB886] Godefridi filii Johannis Roefs 10 st. anno 1493 // den.: 53 m.: 1 

fol. 44

11-16

[CKAPB887] Commemoratio Elysabeth Stercken quarta pars veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

11-17

[CKAPB888] Commemoratio Wilhelmi Boeymer 1 florenum arnoldi anno 1451 // den.: 53 m.: 1 

[CKAPB889] Magistri Ludovici de Loen canonici 10 st. in panibus equaliter anno 1483 P 

[CKAPB890] Angele uxoris Johannis van der Poert 4 lopen rogs anno 1513 Z 

[CKAPB891] Katherine filia Barptholomei 2 R.g. anno 1530. Vacat. Requiem et visitatio sepulchri 
iuxta altare Andree 

11-18
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[CKAPB892] Commemoratio Johanne filie domini Hermanni 2 gr. veteris et 19 gr. pag. anno 1450 // 
den.: 37 m.: 2 

[CKAPB893] Domini Gerardi Meerssel capellani et parentum 10 st. anno 1528 // den.: 53 m.: 1 

11-19

Elysabeth 9 lectionum

[CKAPB894] Commemoratio Elysabeth van Cuyck 5 st. anno 1473 // den.: 26 m.: 2 

[CKAPB895] Elysabeth uxoris Wilhelmi Wiltens 12 st. in panibus anno 1505 P 

[CKAPB896] Johannis de Eyndmer 10 st. anno 1536 // den.: 53 m.: 1 

fol. 44v

11-20

[CKAPB897] Commemoratio Wilhelmi Gay 1 schell. gr. pag. anno 1426 // den.: 12 

[CKAPB898] Domini Reyneri Stercken ½ florenum arnoldi anno 1453 // den.: 26 m.: 2 

11-21

Presentatio Marie

[CKAPB899] Commemoratio Petri Godevert 1 schell. gr. pag. // den.: 12 

[CKAPB900] Gerardi van den Eynde 20 gr. pag. // den.: 20 

[CKAPB901] Agnetis relicte Wilhelmi Nyspen 33 gr. pag. et 1 gr. veteris anno 1457 // den.: 42 m.: 1 

11-22

Cecilie 9 lectionum

[CKAPB902] Commemoratio domini Gerardi Matthei 20 gr. pag. anno 1310 // den.: 20  
1310 lijkt erg vroeg, zou eerder 1410 moeten zijn 

[CKAPB903] Franconis de Oostervant ut Bie P 
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11-23

[CKAPB904] Commemoratio Katherine Godevaerts de Hoochstraten 8 gr. pag. // den.: 8 

[CKAPB905] Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

fol. 45

11-24

[CKAPB906] Commemoratio Elysabeth van 't Sol 2 schell. gr. pag. anno 1444 // den.: 24 

[CKAPB907] Katherine Hoeken bagine 2 lopen rogs cum quarta parte anno 1446 Z 

11-25

Catherina virginis et martyris duplex

[CKAPB908] Commemoratio domicelle Elysabeth de Elst 3 schell. 3 den. // den.: 39 

[CKAPB909] Margarete de Apsel ½ florenum arnoldi // den.: 26 m.: 2 

[CKAPB910] Katherine 't Sommighen ac parentum anno 1460 2 lopen rogs Z  
'2 lopen rogs' latere aanvulling 

[CKAPB911] Hermanni de Zelbach 4 lopen rogs in panibus equaliter anno 1509 P 

11-26

[CKAPB912] Heylwigis Potters 2 schell. gr. pag. anno 1411 // den.: 24 

[CKAPB913] Domicelle Marie filie Zeberti Tierloots 10 st. anno 1473 // den.: 53 m.: 1 

[CKAPB914] Katherine filie Henrici Berten 1 florenum hollandie anno 1477 // den.: 85 m.: 1 

11-27

Ode virginis patrone comitatus Rodensis 3 lectionum

[CKAPB915] Commemoratio parentum Margarete uxoris Johannis Beys 2 schell. gr. pag. // den.: 24 
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fol. 45v

11-28

[CKAPB916] Commemoratio Henrici Molens 7 lel. anno 1451 // den.: 28 

[CKAPB917] Margarete filie Franconis Dorst 12½ st. anno 1501 // den.: 66 m.: 2 

11-29

[CKAPB918] Commemoratio Hillegondis sororis domini Johannis Haghenbeeck 1½ schell. // den.: 
18 

[CKAPB919] Petri Goens 6 schell. anno 1431 // den.: 72 

[CKAPB920] Ludovici Gruters alias Brinckels et uxoris Heylwigis 33 gr. pag. anno 1491 // den.: 33 

[CKAPB921] Domini Francisci Ypelair capellani 1580 P  
Latere aanvulling 

11-30

Andree apostoli duplex

[CKAPB922] Commemoratio Johannis de Nederven 1½ schell. anno 1419 // den.: 18 

[CKAPB923] Domini Johannis de Beeck vel de Rivo junioris 4 gr. veteris anno 1454 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB924] Gertrudis Petri Stephani 3 schell. anno 1454 // den.: 36 

[CKAPB925] Johannis Bastardi de Nassou 25 st. in panibus anno 1505 P 

fol. 46

DECEMBER

12-01

[CKAPB926] Commemoratio Katherine uxoris Zeberti Roveri 1 schell. anno 1446 // den.: 12 

[CKAPB927] Dierwigis alias Dorfceelen 2 schell. anno 1458 // den.: 24 
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[CKAPB928] Katherine de Heerstraten 30 gr. pag. anno 1484 // den.: 30 

[CKAPB929] Henrici Montens receptoris principis de Oraingien 2 lopen rogs 1548 Z  
Latere aanvulling 

12-02

[CKAPB930] Elysabeth filie domini Johannis Schenckel 2 gr. veteris 19 gr. pag. anno 1450 // den.: 
37 m.: 2 

[CKAPB931] Cornelie filie Franconis de Dorst 12 st. anno 1502 // den.: 66 m.: 2 

[CKAPB932] Cornelie Petri Heys pro vino missis 5 st. anno 1511 et 5 st. // den.: 26 m.: 2  
'et 5 st.': latere aanvulling 

[CKAPB933] Domini Florentii Tierloot capellani et pastoris in Donghen 12 st. anno 1529 // den.: 64 

12-03

[CKAPB934] Commemoratio domini Wilhelmi Buckinck 4 lopen rogs anno 1443 Z 

[CKAPB935] Domicelle Johanne uxoris Ade de Nyspen 4 lopen rogs anno 1476 Z 

[CKAPB936] Henrici de Roey 2 gr. brabancie anno 1481 // den.: 30 m.: 0,5 

[CKAPB937] Johanne van den Dyck 2 schell. anno 1502 // den.: 24 

[CKAPB938] Magistri Jasparis de Lira succentoris 40 st. 1542 // den.: 213 m.: 1  
In de marge aanvulling: 'Requiem et ad sepulchrum' 

fol. 46v

12-04

[CKAPB939] Commemoratio Henrici de Wouda 6 gr. pag. anno 1427 // den.: 6 

[CKAPB940] Petrus de Buyten senioris 2 schell. anno 1445 // den.: 24  
Eerst jaartal '1450', dit verbeterd door '1445' 

[CKAPB941] Adriani Tielen, Katherine et uxoris et parentum 3 schell. anno 1478 // den.: 36 

[CKAPB942] Petri Johannis et Aleydis Scheys uxoris 2½ schell. anno 1478 // den.: 30 
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[CKAPB943] Rolandi Barptholomei 2 lopen rogs anno 1479 Z 

[CKAPB944] Katherine sororis Florentii Tierloot 25 st. in panibus equaliter anno 1519 P 

12-05

[CKAPB945] Commemoratio Johannis Theodorici Pistoris 1 schell. anno 1418 // den.: 12 

[CKAPB946] Heylwigis 'tSanen et parentum 13 st. anno 1487 // den.: 69 m.: 1 

12-06

Nycholai episcopi duplex

[CKAPB947] Commemoratio Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB948] Jacobi Denys 10 st. anno 1487 // den.: 53 m.: 1 

[CKAPB949] Domini Jodoci Eerenbout capellani 10 st. 1562 // den.: 53 m.: 1  
Latere aanvulling 

12-07

[CKAPB950] Commemoratio Katherine Anthonii 4 gr. veteris anno 1419 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB951] Henrici Montens 30 st. cum canonicis anno 1493 // den.: 160  
In de marge aangevuld: 'ad sepulchrum apud altare Michaelis' 

fol. 47

12-08

[CKAPB952] Commemoratio Domini Henrici de Mola 13 gr. pag. // den.: 13 

[CKAPB953] Domini Johannis Groes 3 gr. veteris anno 1443 // den.: 28 

[CKAPB954] Domini Johannis Piper 1 gr. veteris anno 1453 // den.: 9 m.: 1 

12-09

[CKAPB955] Johanne filie domini Henrici Schenckel 2 gr. vet. 19 gr. pag. anno 1450 // den.: 37 m.: 
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2 

12-10

[CKAPB956] Commemoratio Elysabeth sororis domini Martini 1 schell. anno 1422 // den.: 12 

[CKAPB957] Domini Hugemanni Martini 2 lopen rogs 1458 Z 

12-11

[CKAPB958] Commemoratio Elysabeth Ribaerts 2 lopen rogs anno 1466 Z 

fol. 47v

12-12

[CKAPB959] Commemoratio Katherine Hoeken baghine 2 lopen rogs cum quarta parte anno 1446 Z 

[CKAPB960] Elysabeth matris domini Johannis Valkener 2 lopen rogs anno 1488 Z 

12-13

Lucie virginis

[CKAPB961] Commemoratio Cornelie filie Hugonis de Aqua 2 schell. 3 den. anno 1459 // den.: 27 

12-14

[CKAPB962] Commemoratio Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB963] Domini Johannis de Luysterborch capellani 30 st. anno 1538. Requiem et visitatio 
sepulchri // den.: 160  
Vanaf 'anno' latere aanvulling 

12-15

[CKAPB964] Commemoratio Heylwigis filie Henrici Noeris 2 schell. anno 1445 // den.: 24 

fol. 48

12-16
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[CKAPB965] Commemoratio domicelle filie Zeberti Tierloots 10 st. anno 1471 // den.: 53 m.: 1 

12-17

[CKAPB966] Commemoratio Katherine uxoris Johannis Keyen 1½ schell. anno 1411 // den.: 18 

[CKAPB967] Jutte Petri Heys 5 st. anno 1491 // den.: 26 m.: 2 

12-18

[CKAPB968] Commemoratio domicelle Elysabeth de Botland 4 gr. veteris anno 1422 // den.: 37 m.: 
1 

12-19

[CKAPB969] Commemoratio magistri Ludovici de Loon canonici 10 st. in panibus anno 1484 P 

fol. 48v

12-20

[CKAPB970] Commemoratio domini Johannis Boech capellani 2½ st. anno 1525 // den.: 13 m.: 1 

[CKAPB971] Domini Johannis Beys presbyteri 3 st. anno 1530 // den.: 16 

12-21

Thome apostoli

[CKAPB972] Commemoratio Elysabeth Stercken quarta pars scuti veteris anno 1445 // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB973] Domini Florentii Tierloot capellani 5 st. anno 1483 // den.: 26 m.: 2 

12-22

12-23

[CKAPB974] Commemoratio Katherine Naechtegaels matris domini Hugemanni 2 schell. anno 
1458 // den.: 24 
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[CKAPB975] Domini et magistri Petri Ypelaer capellani 40 st. 1558. // den.: 213 m.: 1  
In de marge: 'ad sepulchrum apud pacium (?) altare. Latere aanvulling 

fol. 49

12-24

[CKAPB976] Commemoratio Adriani Paridaens 3½ gr. veteris cum quarta parte anno 1465 // den.: 
23 

[CKAPB977] Cristine Wyck 15 st. in panibus anno 1512 P 

12-25

Nativitas Christi

[CKAPB978] Commemoratio domini Johannis Boech capellani ac Marie filie Johannis Luyten 2½ st. 
et 1 lopen rogs anno 1525 sed in die obitus sue celebrare Z // den.: 13 m.: 1 

[CKAPB979] Commemoratio domini Henrici Bie 1 st. anno 1524 // den.: 5 m.: 1 

[CKAPB980] Nota. Dominica quarta adventus commemoratio domini Johannis Molitoris 2 veertelen 
rogs in panibus anno 1516 P 

12-26

Stephani protomartiris

[CKAPB981] Commemoratio Elysabeth uxoris Henrici Baniers 1 schell. anno 1430 // den.: 12 

[CKAPB982] Domini Johannis Dukers tertia pars florenum arnoldi anno 1439 // den.: 17 m.: 2 

12-27

[CKAPB983] Commemoratio domicelle Johanne de Botlant uxoris Henrici de Daesdonck et Henrici 
prescripti 7½ gr. veteris et 1 esterlinc vetus anno 1408 // den.: 73 

[CKAPB984] Hermanni Brugghen 2 schell. anno 1466 // den.: 24  
Vanaf deze plaats de memories met een andere schrijfhand van na 1560. Bij jaartallen voor 14e eeuw 
de eeuw weggelaten door schrijver. 

fol. 49v
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12-28

Innocentius

[CKAPB985] Henrici de Hoevis 5 gr. veteris anno 1421 // den.: 46 m.: 2 

[CKAPB986] Domini Ludolphi de Uden capellani 25½ gr. pag. 1434 // den.: 25,5 

[CKAPB987] Domini et magistri Cornelii Hoodonck 7 st. anno 1560 // den.: 37 

12-29

[CKAPB988] Nycolai Strick 6½ gr. pag. 1421 // den.: 6,5 

[CKAPB989] Beatricis uxoris Rasonis Lemmens 4 st. 1451 // den.: 21 m.: 1 

12-30

[CKAPB990] Elizabeth Stercken 5 st. 1445 // den.: 26 m.: 2 

[CKAPB991] Elizabeth materterae domini Hugemanni 2 gr. veteris 1458 // den.: 18 m.: 2  
Oospronkelijk:'mateterae' 

12-31

Silvestri

[CKAPB992] Arnoldi de Mola 7 st. // den.: 37 m.: 1 

[CKAPB993] Hermanni Christiani Nautae 2 schell. gr. pag. 1451 // den.: 24 

[CKAPB994] Domini Guilhelmi Stephani 5 leliaerts 1460 // den.: 20 

[CKAPB995] Katherinae filiae Michaelis 15 st. in panibus et 3 st. in vino anno 1496 P 
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fol. 50

ANNIVERSARIA ET PRESENTIAE JANUARIUS

01-01

Circumcisio domini

[AKAPB001] Johannae Rovers uxoris Henrici Montens 2 lopen rogs 1530 Z // den.: 45 m.: 2,5 

01-02

[AKAPB002] Agathe quondam Petri Visschers 2 lopen rogs Z 

01-03

01-04

01-05

01-06

Epiphania domini

[AKAPB003] Gregorii de Weerdt 7 st. equaliter 1529 // den.: 18 m.: 2 

[AKAPB004] Domini et magistri Egidii Brievincx capellani 14 st. equaliter 1566 // den.: 37 m.: 1 

01-07

01-08

[AKAPB005] Domini Johannis Back capellani 10 st. anno 1536 // den.: 53 

fol. 50v

01-09

[AKAPB006] Henrici Boeykens cum Margareta uxoris et Engelberge filiae 12 gr. pag. equaliter // 
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den.: 6 

01-10

[AKAPB007] Domini Guilhelmi Fortis decani 10 schell. turn equaliter // den.: 35 

[AKAPB008] Domini Huberti Snels Ettensis 14 st. equaliter 1582 // den.: 37 m.: 1  
Latere aanvulling 

01-11

[AKAPB009] Odae Stephani Heys ½ coronae franciae anno 1440 // den.: 29 m.: 1 

01-12

[AKAPB010] Domini Johannis de Nispen capellani 10 st. anno 1502 // den.: 53 m.: 1 

01-13

Octava Epiphaniae

01-14

[AKAPB011] Hugemanni de Gageldonck 15 gr. pag. // den.: 15 

01-15

Nominis Jesu

[AKAPB012] Domini Henrici decani Bekensis 3 gr. veteris // den.: 28 

[AKAPB013] Heylwigis de Wassener dominae de Oosterhout 4 lopen rogs equaliter Z 

[AKAPB014] Presentia domini Jheronimi de Oosterzeel 16 st. pro qualibet horarum anno 1514 // 
den.: 85 m.: 1 

[AKAPB015] Commemoratio domini et magistri Jheronimus du Blioul decani 10 st. pro 
permanentibus a principio usque ad finem anno 1556 // den.: 53 m.: 1 

fol. 51
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01-16

[AKAPB016] Petrus de Gageldonck 12 gr. pag. equaliter // den.: 6 

01-17

Antonii

[AKAPB017] Presentia Antonii Rybaert 4 schell. gr. pag. pro qualibet trium horarum anno [14]78 // 
den.: 48 

[AKAPB018] Presentia domini Antonii Buyten canonici Trajectensis 12 st. pro qualibet horarum 
1508 // den.: 64 

[AKAPB019] Domini Rumoldi Blerincx 7 st. anno 1521 // den.: 37 m.: 1 

[AKAPB020] Domini et magistri Caroli Oudaert decani 24 st. 1522 // den.: 128 

01-18

[AKAPB021] Domini Gualteri van der Eept capellani 6 st. 1523 // den.: 32 

01-19

[AKAPB022] Domini Johannis de Gageldonck 33 gr. pag. equaliter // den.: 16,5 

01-20

[AKAPB023] Adelize Meepsweert 4 gr. pag. equaliter // den.: 2 

[AKAPB024] Domini Jasparis de Lira 2 R.g. post mortem Katherinae // den.: 213 m.: 1 

01-21

Agnetis

[AKAPB025] Domini Michaelis Heys capellani 3 schell. gr. pag. 1506 // den.: 36 

[AKAPB026] Laurentiae Marcelli Coeck 7 st. 1508 // den.: 37 m.: 1 

fol. 51v
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01-22

Vincentii

01-23

[AKAPB027] Domini Wiltoldi Stout canonici 2 lopen rogs 1470 // den.: 28 m.: 1 

01-24

[AKAPB028] Domini Godefridi Petri capellani 14 st. equaliter 1494 // den.: 37 m.: 1 

[AKAPB029] Johannis Pauli de Ledege bastionarii tertia pars renensis 1511 // den.: 35,5 

01-25

Conversio Pauli

[AKAPB030] Adelizae de Finae 2 gr. pag. equaliter // den.: 1 

01-26

[AKAPB031] Theoderici Fortis 2 schell. gr. pag. equaliter // den.: 12 

[AKAPB032] Domini Johannis Potters 12 gr. pag. equaliter // den.: 6 

[AKAPB033] Domini Arnoldi Graeuwe 2 schell. gr. pag. equaliter // den.: 12 

01-27

[AKAPB034] Magistri Francisci de Eyndmer capellani 6 st. 1544 // den.: 32 

01-28

[AKAPB035] Ludovici Fabri capellani 3½ st. equaliter anno 1579 // den.: 9 m.: 1  
Latere schrijfhand 

fol. 52
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01-29

[AKAPB036] Elizabeth Sterts 8 gr. pag. equaliter // den.: 4 

[AKAPB037] Nicolai de Oeckel senioris 8 gr. pag. equaliter // den.: 4 

[AKAPB038] Domicellae Elizabeth de Grobbendonck uxoris Johannis de Dussen 1513 10 st. // den.: 
53 m.: 1 

[AKAPB039] Domini Petri Megen canonici in Aggere Sancti Martini 20 st. equaliter 1571 // den.: 53 
m.: 1  
Latere aanvulling, waarschijnlijk door dezelfde schrijfhand 

01-30

01-31

FEBRUARIUS

02-01

[AKAPB040] Domini Johannis de Bruxella 5 gr. pag. // den.: 5 [AKAPB041] Petri de Ypelair cum 
uxore 2½ lopen rogs equaliter Z 

02-02

Purificatio Mariae

[AKAPB042] Gertrudis uxoris Bartholomei de Aqua 7½ gr. veteris equaliter // den.: 35 

[AKAPB043] Presentia Johannis de Ledege 20 st. et 8 lopen rogs inde habent capellani tertiam 
partem 1511 // den.: 35,5 

02-03

[AKAPB044] Jacobi Roveri filii Johannis Bie 2 gr. veteris // den.: 18 m.: 2 

[AKAPB045] Heylwigis Arnoldi de Leydis 10 st. 1569 // den.: 53 m.: 1  
Aanvulling door waarschijnlijk zelfde schrijfhand 

[AKAPB046] Commemoratio domini et magistri Jheronimi du Blioul ut supra // den.: 53 m.: 1 
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fol. 52v

[AKAPB047] Domini Henrici Aniers 4 gr. pag. 2 est. // den.: 4 m.: 2 

[AKAPB048] Gregorii Roveri de Rijsbergen 7½ schell. gr. pag. equaliter [14]38 // den.: 51 

[AKAPB049] Aleydis de Hemert 1 veertel rogs [14]87 Z 

02-05

Agathae

02-06

[AKAPB050] Domini Hugonis Decani 5 gr. pag. vetus equaliter // den.: 23 m.: 1 

[AKAPB051] Johannis Tielmanni 8 gr. pag. equaliter // den.: 4 

02-07

[AKAPB052] Margareta Wryters uxoris Marcelli Coeck 12 st. 1520 // den.: 64 

02-08

02-09

[AKAPB053] Margaretae uxoris Henrici Winters 3 st. 1 ort 1451 // den.: 17 m.: 1 

[AKAPB054] Lamberti Molens 5 st. 1482 // den.: 26 m.: 2 

[AKAPB055] Domini Johannis Vuchtschoot canonici 4 gr. veteris 1517 // den.: 37 m.: 1 

fol. 53

02-10

02-11

[AKAPB056] Domini Johannis Graeuwe presbyteri 2 gr. veteris // den.: 18 m.: 2 
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[AKAPB057] Gijsberti de Bye 12 schell. turn. equaliter // den.: 42 

02-12

[AKAPB058] Arnoldi Beionis 2 gr. pag. // den.: 2 

02-13

[AKAPB059] Elizabeth uxoris Jacobi de Galder 1 vertel rogs equaliter 1472 Z 

[AKAPB060] Johannis Pauli de Ledege bastionarii tertia pars renensis 1511 // den.: 35,5 

02-14

[AKAPB061] Domini et magistri Antonii Vaillant decani huius ecclesiae pro permanentibus 
principio ad finem 24 st. anno 1570 // den.: 128 

02-15

02-16

fol. 53v

02-17

[AKAPB062] Katherinae Sterts et Johannis de Wouda 3 gr. pag. // den.: 3 

02-18

02-19

[AKAPB063] Domini Johannis Fortis 10 schell. turn. equaliter // den.: 53 

02-20

[AKAPB064] Martini Florentii 2 lopen rogs 1458 Z 

[AKAPB065] Domicellae Margaretae de Beversluys 1 vertel rogs 1484 Z 

02-21
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[AKAPB066] Johannis de Nispen 2 schell. gr. pag. equaliter // den.: 12 

[AKAPB067] Guilhelmi Gualteri 1 lopen rogs 1459 Z 

02-22

Cathedra Petri

fol. 54

02-23

[AKAPB068] Mathiae de Borcht investiti de Delft 4 gr. pag. // den.: 4 

[AKAPB069] Bartholomei de Aqua 7½ gr. veteris equaliter // den.: 35 

[AKAPB070] Domini Florentii Martini curati huius ecclesiae 2 partes floreni renensis equaliter // 
den.: 35,5 

[AKAPB071] Adriani de Brouhezen 24 st. et 1 gr. brabants 1514 // den.: 124 m.: 1 

02-24

Mathiae

[AKAPB072] Egidii de Vinea senioris 12 gr. pag. equaliter // den.: 6 

[AKAPB073] Arnoldus Pont 12 gr. pag. equaliter 1440 // den.: 6 

[AKAPB074] Domini Michaelis Daemssen capellani 12 st. 1533 // den.: 64 

02-25

02-26

[AKAPB075] Huberti Smaecpeper famuli domini Gualteri Fortis 4 gr. veteris equaliter // den.: 18 m.: 
2 

02-27
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[AKAPB076] Domini Gualteri Swanenvoets presbyteri et parentum 6 gr. veteris equaliter // den.: 28 

[AKAPB077] Guilhelmi de Bie et domicellae Jacobae comitessae Hollandie et Franconis de 
Oostervant anno 1465 // den.: 160 

[AKAPB079] Idae uxoris Egidii de Buyten tertia pars renensis 1512 // den.: 35,5 

fol. 54v

02-28

[AKAPB080] Antonii Piggen 5 gr. veteris equaliter // den.: 23 m.: 1 

MARTIUS

03-01

03-02

[AKAPB081] Elizabeth uxoris Henrici de Ponte 6 gr. pag. equaliter // den.: 3 

[AKAPB082] Domini Johannis de Lusdonck et Guilhelmae de Gestel 10 st. 1504 // den.: 53 m.: 1 

03-03

[AKAPB083] Isabelae uxoris Egidii de Vinea 12 gr. pag. equaliter // den.: 6 

03-04

[AKAPB084] Christiani Petri de Buyten 2 veertelen rogs equaliter 1520 Z 

03-05

03-06

[AKAPB085] Commemoratio domini et magistri Jheronimi du Blioul ut supra // den.: 53 m.: 1 

fol. 55

03-07
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[AKAPB086] Domini Antonii Roberti capellani 5 st. 1551 // den.: 26 m.: 2 

03-08

03-09

[AKAPB087] Avezoetae van den Water 3 schell. gr. pag. equaliter // den.: 18 

[AKAPB088] Magistri Roelandi de Mera canonici sancti Servatii Traiectensis 10 st. 1487 // den.: 53 
m.: 1 

[AKAPB089] Mechteldis Thomae Tinctoris uxoris Theoderici de Haestricht 12½ st. 1539 // den.: 66 
m.: 2 

03-10

[AKAPB090] Domini Arnoldi de Meldaert canonici 1½ hollands // den.: 20 m.: 1 

[AKAPB091] Gerardi dicti Bonten 8 gr. pag. equaliter // den.: 4 

[AKAPB092] Guilhelmi de Bie junioris 6 gr. veteris 1504 // den.: 56 

03-11

[AKAPB093] Domini Gualteri Keyen presbyteri 18 st. 1502 // den.: 96 

03-12

Gregorii

[AKAPB094] Domini Henrici decani concilii Bekensis 3 gr. veteris // den.: 28 

[AKAPB095] Cornelii Gregorii de Weerdt 7 st. equaliter 1529 // den.: 18 m.: 2 

[AKAPB096] Barbarae de Oosterzeel 8 st. 1532 // den.: 42 m.: 2 

fol. 55v

03-13
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03-14

[AKAPB097] Domini Johannis Ruysener 6 gr. pag. // den.: 6 

[AKAPB098] Domini Petri Couweler capellani 5 st. 1518 // den.: 26 m.: 2 

03-15

[AKAPB099] Elizabeth de Teteringen 6 gr. pag. equaliter // den.: 3 

[AKAPB100] Domini Guilhelmi de Oosterzeel 10 st. 1529 // den.: 53 m.: 1 

03-16

[AKAPB101] Domini Johannis de Veste et parentum 2 gr. veteris // den.: 18 m.: 2 

[AKAPB102] Mariae uxoris Johannis de Berse 2 lopen rogs 1506 Z 

[AKAPB103] Domini Petri Adriani Stephani 10 st. 1523 // den.: 53 m.: 1 

03-17

Gertrudis

[AKAPB104] Presentia domini Jacobi Wolffram 10 st. anno 1479 pro qualibet horarum // den.: 53 
m.: 1 

[AKAPB105] Domini Antonii Rybaert capellani 1 florenum reinaldi 1491 // den.: 85 m.: 1 

03-18

fol. 56

03-19

Joseph

[AKAPB106] Aleydis Blerincx 3 gr. pag. equaliter // den.: 1,5 

[AKAPB107] Presentia domini et magistri Henrici Loyen canonici 10 st. anno 1544 pro matutinis 21 
den. 1 est. pro aliis horis 10 den. 2 est. // den.: 53 m.: 1 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/KAPA.HTM (11 of 58) [16/11/2008 13:10:17]



Anniversaria 

03-20

[AKAPB108] Margaretae Evergeers beginae 6 gr. pag. equaliter // den.: 3 

[AKAPB109] Domini Jacobi Piggen capellani 9 st. 1504 // den.: 48 

03-21

Benedicti

[AKAPB110] Katherinae de Beversluys 12½ st. 1546 // den.: 66 m.: 2 

03-22

[AKAPB111] Hillegundis uxoris Huberti de Ypelair 3 schell. gr. pag. equaliter // den.: 18 

03-23

[AKAPB112] Godefridi Decani cum Katherina uxore 1½ gr. pag. // den.: 1,5 

03-24

[AKAPB113] Domini Johannis de Polanen domini de Lecka et Breda ½ scutum veteris // den.: 74 m.: 
2 

[AKAPB114] Domicellae Annae de Egmondt uxoris Guilhelmi principis de Nassau 1558 // den.: 298 
m.: 2 

fol. 56v

03-25

Annunciationis Mariae

[AKAPB115] Presentia domini Johannis Piper 3 gr. veteris pro qualibet horarum 21 est. // den.: 37 
m.: 1 

[AKAPB116] Domini Henrici Snellardi 20 schell. turn. equaliter // den.: 70 

[AKAPB117] Johannis Laets senioris 9 gr. pag. equaliter // den.: 4,5 
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03-26

[AKAPB118] Johannis de Caerschot 8 gr. pag. equaliter // den.: 4 

[AKAPB119] Wijtmanni van der Beeck junioris 2 lopen rogs 1441 Z 

03-27

[AKAPB120] Zeberti de Ypelair 4 schell. gr. pag. equaliter // den.: 24 

[AKAPB121] Johannis Laets junioris 9 gr. pag. equaliter // den.: 4,5 

03-28

[AKAPB122] Domini Petri Norys canonici 2 gr. veteris // den.: 18 m.: 2 

[AKAPB123] Johannis van 't Solle 2 lopen rogs 1459 Z 

[AKAPB124] Johannis Pauli de Ledege tertia pars renensis 1511 // den.: 35,5 

03-29

03-30

[AKAPB125] Guilhelmi de Oosterhout militis 2 lopen rogs Z 

[AKAPB126] Egidii uuten Campe junioris 2 lopen rogge anno 1461 Z 

03-31

[AKAPB127] Roberti Johannis alias Tierloot 6 gr. pag. // den.: 6 

[AKAPB128] Domini et magistri Johannis Ancelmi Teeuwen capellani 10 st. 1538 // den.: 53 m.: 1 

fol. 57 

04-01

APRILIS
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P> [AKAPB129] Domini Johannis Beys presbyteri 10 st. 1530 // den.: 53 m.: 1 

04-02

Mariae Aegyptiacae

[AKAPB130] Arnoldi Aggairt 8 gr. pag. equaliter // den.: 4 

[AKAPB131] Domini Guilhelmi Fortis 10 schell. turn. equaliter // den.: 35 

[AKAPB132] Domini Petri Hooch canonici 10 st. 1575 // den.: 53 m.: 1 

04-03

[AKAPB133] Elizabet Ettemans uxoris Wijtmannus van Mer et Johannis van 't Sol 1 vertel rogs 1467 
Z Ettemans 

04-04

Ambrosii

[AKAPB134] Simonis de Cock et Elizabeth uxoris 15 st. 1498 // den.: 80 

04-05

[AKAPB135] Heylwigis filiae magistri Godefridi de Nispen et Johannis de Brouhezen 20 st. 1535 // 
den.: 106 m.: 2 

04-06

04-07

[AKAPB136] Commemoratio domini et magistri Hieronimi du Blioul decani ut supra // den.: 53 m.: 
1 

fol. 57v

04-08

[AKAPB137] Domini Hugonis decani 5 gr. veteris equaliter // den.: 23 
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[AKAPB138] Domini Johannis Borchman canonici 7 st. 1517 // den.: 37 m.: 1 

04-09

[AKAPB139] Johannis van der Poort 1 vertel rogs 1487 Z 

[AKAPB140] Domini et magistri Johannis Potters capellani 7 st. 1573 // den.: 37 m.: 1 

04-10

04-11

[AKAPB141] Arnoldi Block 8 gr. pag. equaliter // den.: 4 

[AKAPB142] Magistri Hugonis Cloet 2 gr. veteris 1440 // den.: 18 m.: 2 

04-12

[AKAPB143] Johannis Graeuwe 2 gr. veteris // den.: 18 m.: 2 

[AKAPB144] Guilhelmi Boeykens 1 lopen rogs 1518 Z 

04-13

[AKAPB145] Johannis Pauli de Ledege bastionarii 13 st. 1511 // den.: 69 m.: 1 

04-14

[AKAPB146] Aleydis uxoris Johannis 's Laets 9 gr. pag. equaliter // den.: 4,5 

fol. 58

04-15

[AKAPB147] Magistri Johannis Storm quondam canonici 5 schell. turn. 1510 // den.: 35 

[AKAPB148] Domini Adriani Buyten 7 st. 1540 // den.: 37 m.: 1 

04-16
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04-17

[AKAPB149] Elizabeth uxoris Johannis de Gageldonck 9 gr. veteris equaliter // den.: 42 

[AKAPB150] Domini Henrici Zibs capellani 7 st. 1570 // den.: 37 m.: 1  
Aanvulling door zelfde schrijfhand 

04-18

[AKAPB151] Domini Arnoldi Sanctus canonici 5 st. 1474 // den.: 26 m.: 2 

04-19

04-20

[AKAPB152] Mariae de Ringelberch 7 st. 1503 // den.: 37 m.: 1 

04-21

[AKAPB153] Johannis de Beversluys 5 st. 1458 // den.: 26 m.: 2 

[AKAPB154] Henrici Winters 3 st. cum quarta parte unius 1461 // den.: 17 m.: 1 

[AKAPB155] Margaretae uxoris Henrici Flamingi 5 st. 1482 // den.: 26 m.: 2 

[AKAPB156] Domini Theoderici de Mera capellani 10 st. 1535 // den.: 53 m.: 1 

fol. 58v

04-22

[AKAPB157] Domini et magistri Jheronimus du Blioul decani pro permanentibus a principio usque 
ad finem 3 scutis veteris anno 1556 // den.: 448 

04-23

Georgii

[AKAPB158] Domini Bertholdi Hermanni 4½ st. 1 ort equaliter 1476 // den.: 12 m.: 2 
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04-24

[AKAPB159] Johannis Rutten alias Goetgebuer 3 gr. veteris 1477 // den.: 28 

04-25

Marci

[AKAPB160] Egidii de Vinea 10 gr. pag. // den.: 10 

[AKAPB161] Odiliae Winters uxoris Lamberti Molens 5 st. 1472 // den.: 26 m.: 2 

[AKAPB162] Domini Egidii de Buersteden canonici tertia pars unius regale 1504 // den.: 46 m.: 2 

[AKAPB163] Margaretae uxoris Gregorii de Weerdt 5 gr. veteris equaliter 1529 // den.: 23 m.: 1 

04-26

04-27

[AKAPB164] Magistri Johannis Figuli canonici Antwerpiensis 5 st. 1460 // den.: 26 m.: 2 

[AKAPB165] Domini Johannis Litz capellani 1 st. anno 1577 // den.: 5 m.: 1  
Latere aanvulling 

04-28

Translatio Lamberti

[AKAPB166] Johannis de Woude rotarii 5 gr. pag. equaliter // den.: 2,5 

[AKAPB167] Domini Johannis Spiker 9 gr. pag. equaliter // den.: 4,5 

[AKAPB168] Hillegundis de Mera 11 st. 1477 // den.: 58 m.: 2 

fol. 59

04-29

04-30
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[AKAPB169] Obitus domini Gerardi Oelmans capellani 8 st. 3 ort 1574 // den.: 46 m.: 2 

MAIUS

05-01

Philippi et Jacobi

[AKAPB170] Margaretae uxoris Henrici de Druenen 6 gr. pag. equaliter // den.: 3 

[AKAPB171] Theoderici dicti Sterce cum Elizabet uxore 4 gr. pag. // den.: 4 

[AKAPB172] Domini Johannis Merman capellani 5 st. 1535 // den.: 26 m.: 2 

05-02

[AKAPB173] Domini Johannes de Herle capellani 3 schell. gr. pag. 1508 // den.: 36 

05-03

Inventio Crucis

[AKAPB174] Domini Amelii de Druenen canonici 4 gr. veteris 1435 // den.: 37 m.: 1 

[AKAPB175] Domicelli Engelberti comitis de Nassou 2 scutis veteris 1442 // den.: 298 m.: 2 

05-04

[AKAPB176] Commemoratio domini et magistri Jheronimi du Blioul ut supra // den.: 53 m.: 1 

fol. 59v

05-05

Dolorum Mariae virginis

[AKAPB177] Domini Petri de Fine capellani 2 lopen rogs 1443 Z 

[AKAPB178] Presentiae Godefridi Piggen 2 R.g. In matutinis 69 den. 1 est. in missa et utriusque 
vesperis 48 den. ut in festo Translatio Servatii // den.: 213 m.: 1 
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05-06

[AKAPB179] Domini et magistri Antonii van der Hulst 7½ st. 1557 // den.: 40 

05-07

Domiciani

[AKAPB180] Magistri Henrici de Herle 4 gr. veteris 1484 // den.: 37 m.: 1 

[AKAPB181] Magistri Cornelii de Apsel capellani 2 lopen rogs 1512 // den.: 33 m.: 1 

05-08

[AKAPB182] Margaretae van den Zande ac parentum 2 lopen rogs 1476 Z 

05-09

[AKAPB183] Thielmanni Johannis Tielmanni 3 gr. pag. equaliter // den.: 1,5 

[AKAPB184] Domini Guarini Poleyt canonici 8 st. 1549 // den.: 42 m.: 2 

05-10

[AKAPB185] Domini Antonii Cornelii et Johannis Rybaert 5 schell. gr. pag. 1474 // den.: 60 

[AKAPB186] Brugge Molemans 10 st. equaliter 1475 // den.: 26 m.: 2 

05-11

[AKAPB187] Domini Antonii de Rosendael canonici sancti Petri Leodiensis 15 st. 1504 // den.: 80 

fol. 60

05-12

[AKAPB188] Domini Henrici decani Bekensis 3 gr. veteris pag. veteris // den.: 28 

[AKAPB189] Domini Henrici Vriese capellani 5 st. 2 est. 1480 // den.: 27 m.: 1 
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[AKAPB190] Domini Henrici Vogelair capellani 7 st. 1523 // den.: 37 m.: 1 

05-13

Servatii

[AKAPB191] Presentia 3 gr. veteris pro qualibet horarum 21 est. Item a magistre Servatio de Mera 
40 st. In matutinis 53 den. 1 est. In missa et utriusque vesperis 26 den. 2 est. In parvis horis et utroque 
completerio 13 den. 1 est. // den.: 241 m.: 1 

[AKAPB192] Domini Alstini Petri capellani 10 st. 1511 // den.: 53 m.: 1 

05-14

[AKAPB193] Domini Guilhelmi Fortis decani 10 schell. turn. equaliter // den.: 35 

[AKAPB194] Domini Petri van der Hulst 7½ st. 1502 // den.: 40 

05-15

[AKAPB195] Gerardi Fermentatoris 6 gr. pag. equaliter // den.: 3 

[AKAPB196] Domicellae Mariae Beys 5 st. 1475 // den.: 26 m.: 2 

[AKAPB197] Domini Rodolphi Otterdyck capellani 5 st. 1507 // den.: 26 m.: 2 

[AKAPB198] Domini Zeberti Boelen capellani 15 st. 1526 // den.: 80 

[AKAPB199] Gertrudis Cheens 10 st. 1529 // den.: 53 m.: 1 

05-16

[AKAPB200] Johannis de Gale 1 scutum veteris // den.: 74 m.: 2 

05-17

fol. 60v

05-18

[AKAPB201] Domini Huberti Tilborch capellani 3½ st. 1572 // den.: 18 m.: 2  
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Aanvulling door de zelfde schrijfhand 

05-19

[AKAPB202] Elizabeth de Aerle et Dierwigis filiae 9 gr. pag. equaliter // den.: 4,5 

[AKAPB203] Domini Hugemanni Scenckel junioris 4 schell. gr. pag. equaliter // den.: 24 

[AKAPB204] Adriani filii Petri Stephani 2 lopen rogs 1497 

[AKAPB205] Domini et magistri Henrici Loyen canonici 7 st. 1568 // den.: 37 m.: 1  
Latere aanvulling door dezelfde schrijfhand 

05-20

[AKAPB206] Elizabeth Arnoldi de Mere 4 gr. pag. equaliter // den.: 2 

[AKAPB207] Gijsberti Fraeye tertia pars unius regalis 1481 // den.: 46 m.: 2 

[AKAPB208] Domini Guilhelmi Bartels compositio animarum 5 st. 1507 // den.: 26 m.: 2 

[AKAPB209] Johannis Pauli de Ledege tertia pars renensis 1511 // den.: 35,5 

[AKAPB210] Domicellae Adrianae Monincx uxoris Judoci de Dalen 12½ st. 1535 // den.: 66 m.: 2 

05-21

[AKAPB211] Johannis de Rivo canonici sancti Crucis 3 schell. gr. pag. 1430 // den.: 36 

05-22

05-23

05-24

[AKAPB212] Godefridi de Leeuwis 12 gr. pag. equaliter // den.: 6 

[AKAPB213] Hillegundis de Ypelair uxoris Hugemanni de Aqua 1 vertel rogs 1479 Z 

fol. 61

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/KAPA.HTM (21 of 58) [16/11/2008 13:10:17]



Anniversaria 

05-25

[AKAPB214] Johannis de Rivo canonici huius ecclesiae 1 florenum arnoldi cum octava parte 
eiusdem [14]35 // den.: 60 

05-26

05-27

05-28

[AKAPB215] Gregorii filii Lamberti 40 gr. pag. equaliter // den.: 20 

05-29

[AKAPB216] Johannis de Vinea 6 gr. veteris equaliter // den.: 28 

05-30

[AKAPB217] Domini Johannis Norys capellani 2 gr. veteris anno 1476 // den.: 18 m.: 2 

[AKAPB218] Domini Gerardi Wagemaker capellani 15 st. equaliter 1567 // den.: 40 

05-31

[AKAPB219] Godefridi de Druenen 4½ gr. pag. equaliter // den.: 2 m.: 0,5 

JUNIUS

06-01

[AKAPB220] Egidii dicti Kerle canonici 12 gr. pag. // den.: 12 

fol. 61v

06-02

[AKAPB221] Domini Johannis de Aerle presbyteri 1 vertel rogs equaliter Z 
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[AKAPB222] Guilhelmi Rovers 4 schell. gr. pag. 1486 // den.: 48 

06-03

06-04

[AKAPB223] Domini Johannis Graeuwe presbyteri 6 gr. pag. // den.: 6 

06-05

[AKAPB224] Domicellae Katherinae de Haeften uxoris Pauli de Nassou tertia pars renensis 1514 // 
den.: 35,5 

06-06

[AKAPB225] Domicellae Johannae de Nispen alias de Gageldonck 1 vertel rogs equaliter 1481 Z 

06-07

Translationis Servatii

[AKAPB226] Presentia magistri Servatii de Mera canonici in matutinis 69 den. 1 est. In missa et 
utriusque vesperis 48 den. anno 1510 // den.: 117 m.: 1 

06-08

[AKAPB227] Domini Hugonis decani 5 gr. veteris equaliter // den.: 23 m.: 1 

[AKAPB228] Domini et magistri Balthazaris Masschereel decani 6 st. 1559 // den.: 32 

[AKAPB229] Commemoratio domini et magistri Jheronimi du Blioul decani ut supra // den.: 53 m.: 1 

fol. 62

06-09

[AKAPB230] Nicolai Flamingi 4 gr. veteris equaliter // den.: 18 m.: 2 

[AKAPB231] Domini Jacobi de Zegen 10 st. 1496 // den.: 53 m.: 1 
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06-10

06-11

Barnabae apostoli

[AKAPB232] Nicolai de Ringelberch 5½ schell. gr. pag. equaliter 1460 // den.: 33 

06-12

[AKAPB233] Domini Johannis de Graeuwe 2 gr. veteris // den.: 18 m.: 2 

[AKAPB234] Johannae filiae Hermanni Scenckel 12 gr. pag. anno 1450 // den.: 12 

06-13

[AKAPB235] Nicolai de Oeckel 8 gr. pag. equaliter // den.: 4 

06-14

[AKAPB236] Domini Guilhelmi de Cheno capellani 7 st. 1530 // den.: 37 m.: 1 

06-15

[AKAPB237] Gerardi van der Scheye cum uxore 1 sester rogs equaliter Z 

06-16

[AKAPB238] Aleydis filiae Johannis Thomae 4 gr. veteris equaliter // den.: 18 m.: 2 

[AKAPB239] Beliae matris domini Johannis Nagel 2 schell. gr. pag. equaliter // den.: 12 

fol. 62v

06-17

[AKAPB240] Johannis van den Brande cum uxore 1 gr. pag. // den.: 1 

[AKAPB241] Corneliae Roveri alias de Aqua 10 st. 1481 // den.: 53 m.: 1 
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[AKAPB242] Domini Jacobi Sonnii canonici 10 st. 1567 // den.: 53 m.: 1  
Aanvulling door dezelfde schrijfhand 

06-18

[AKAPB243] Domini Johannis Custodis 4 gr. pag. equaliter // den.: 2 

[AKAPB244] Magistri Henrici Moy decani sancti Crucis 1 vertel rogs 1434 Z 

06-19

[AKAPB245] Domini Henrici de Thimo et parentum 10 gr. pag. equaliter // den.: 5 

[AKAPB246] Katherinae Nachtegaels et Mariae sororis et parentum 2 lopen rogs 1458 Z 

[AKAPB247] Magistri Ottonis de Galen canonici 10 st. anno 1557 // den.: 53 m.: 1 

06-20

[AKAPB248] Guilhelmi de Wechel cum uxore 12 gr. pag. // den.: 12 

06-21

06-22

[AKAPB249] Odiliae de Salmen dominae de Lecka et Breda 3 schell. gr. pag. 1428 // den.: 36 

[AKAPB250] Johannis Pauli de Ledege bastionarii tertia pars renensis 1511 // den.: 35,5 

06-23

[AKAPB251] Henrici Tinctoris et Hillegondis uxoris 4 gr. pag. equaliter // den.: 2 

[AKAPB252] Theoderici dicti Meyer Carpentoris 6 gr. pag. equaliter // den.: 3 

fol. 63

06-24

Nativitas Johannis
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[AKAPB253] Presentia magistri Johannis de Etten 10 st. pro qualibet horarum 1494 // den.: 13 m.: 1 

[AKAPB254] Presentia Johannis de Ledege 20 st. et 1 vertel rogs inde capellani habent tertiam 
partem anno 1511 // den.: 35,5 

[AKAPB255] Domini Bartholomei de Wilde capellani 2 lopen rogs 1487 Z 

06-25

[AKAPB256] Domini Johannis de Borcxt militis 12 gr. pag. equaliter // den.: 6 

[AKAPB257] Guilhelmi de Donga 2 lopen rogs 1438 Z 

[AKAPB258] Domini Johannis Danielis capellani 15 st. 1510 // den.: 80 

06-26

[AKAPB259] Margaretae Post de Leyden 10 st. 1505 // den.: 53 m.: 1 

06-27

[AKAPB260] Domini Ludolphi de Uden 2 lopen rogs 1434 Z 

[AKAPB261] Domini Guilhelmus Fortis 5 schell. turn. // den.: 35 

06-28

[AKAPB262] Domini Gerardi Ludekens canonici 20 gr. pag. // den.: 20 

[AKAPB263] Jacobi dicti Pynooms 5 est. veteris // den.: 15 m.: 1 

[AKAPB264] Domicellae Clarae uxoris Johannis Beversluys ½ florenum arnoldi 1459 // den.: 26 m.: 
2 

06-29

Petri et Pauli apostolorum

fol. 63v

06-30
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[AKAPB265] Sophiae uxoris Guilhelmi Bonten 1½ gr. pag. // den.: 1,5 

[AKAPB266] Domini Henrici Cuypers capellani 6 schell. gr. pag. equaliter // den.: 36 

JULIUS

Octava Johannis

07-01

[AKAPB267] Theoderici Tricht florenum bavoniae cum 5½ parte equaliter 1468 // den.: 52 

07-02

Visitatio Mariae Virginis

[AKAPB268] Nicolai Hillen 12 gr. pag. equaliter // den.: 6 

07-03

[AKAPB269] Johannis Aertsen de Etten 5 st. 1473 // den.: 26 m.: 2 

07-04

[AKAPB270] Magistri Johannis Braxatoris canonici Antwerpiensis 5 st. 1463 // den.: 26 m.: 2 

[AKAPB271] Hillegundis uxoris Theoderici de Tricht 1 florenum bavoniae cum 5½ parte equaliter 
1478 // den.: 52 

[AKAPB272] Antonii filii Antonii de Bernagien 20 st. equaliter 1536 // den.: 53 m.: 1 

[AKAPB273] Domini Francisci Alexandri capellani 10 st. 1570 // den.: 53 m.: 1 

07-05

[AKAPB274] Commemoratio domini et magistri Jheronimi du Blioul ut supra // den.: 53 m.: 1 

fol. 64

07-06
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Octava Petri et Pauli

07-07

[AKAPB275] Domini Adriani Roelandi alias Heys capellani 12½ st. 1551 // den.: 66 m.: 1 

07-08

07-09

Octava Visitationis

[AKAPB276] Katharina Bartholomei Johannis 1567 // den.: 37 m.: 1  
Andere schrijfhand 

07-10

[AKAPB277] Guilhelmi Anyers 12 gr. pag. equaliter // den.: 6 

07-11

[AKAPB278] Bartholomei Stercken beata Mariae Traiectensis superioris capellani 10 st. // den.: 53 
m.: 1 

07-12

[AKAPB279] Domini Henrici decani Bekensis 3 gr. veteris // den.: 28 

fol. 64v

07-13

[AKAPB280] Henrici Aggairt 12 gr. veteris equaliter // den.: 56 

[AKAPB281] Gerardi Bruggen 18 gr. pag. equaliter // den.: 9 

[AKAPB282] Magistri Johannis de Nele canonici 4 gr. veteris 1439 // den.: 37 m.: 1 

[AKAPB283] Johannis de Nispen 2 lopen rogs 1484 Z 
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07-14

[AKAPB284] Marcelli Coeck opten Molengraft 12½ st. 1520 // den.: 66 m.: 2 

07-15

Divisio apostolorum

[AKAPB285] Johannae Piggen alias Rutten 8 lopen rogs equaliter 1512 

07-16

07-17

[AKAPB286] Domini Mathiae filii Godefridi canonici 4 gr. veteris 1473 // den.: 37 m.: 1 

[AKAPB287] Domini Egidii Schoondonck ac parentum 7½ st. 1489 // den.: 40 

07-18

[AKAPB288] Dimpnae uxoris Cornelii Boeyens 1 vertel rogs equaliter et 5 st. in vino 1505 Z 

07-19

[AKAPB289] Domini Cornelii 'tsGraeuwen capellani 20 st. equaliter 1564 // den.: 53 m.: 1 

[AKAPB290] Domini Johannis Daemssen capellani 20 st. 1579 // den.: 106 m.: 2  
Latere inschrijving door dezelfde schrijfhand waarschijnlijk 

fol. 65

07-20

[AKAPB291] Laurentiae Coeck et parentum, fratrum, sororum 7 st. 1508 // den.: 37 m.: 1 

[AKAPB292] Johannis Pauli de Ledege tertia pars renensis 1511 // den.: 35,5 

07-21

07-22
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Magdalenae

[AKAPB293] Presentia Johannis Pauli de Ledege 1 florenum renensis et 2 vertelen rogs inde habent 
capellani tertiam partem 1511 // den.: 35,5 

07-23

07-24

07-25

Jacobi apostoli

[AKAPB294] Presentia 3 gr. veteris pro qualibet horarum 21 est. // den.: 28 

[AKAPB295] Domini Laurentii Buer capellani 5 st. 1500 // den.: 26 m.: 2 

07-26

Annae

[AKAPB296] Domini Jacobi de Dordraco 12½ st. 1504] // den.: 66 m.: 2 

[AKAPB297] Presentia Margaretae Balduwini 2 R.g. ut in festo translationis Servatii 1516 // den.: 
213 m.: 1 

fol. 65v

07-27

[AKAPB298] Frederici de Zelbach 2½ schell. gr. pag. et ½ lopen rogs 1483 Z // den.: 30 

[AKAPB299] Adriani de Eyndtmer cum uxore 8½ st. 1508 // den.: 45 m.: 1 

07-28

07-29

[AKAPB300] Domini Guilhelmi Fortis decani 5 schell. turn. equaliter // den.: 35 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/KAPA.HTM (30 of 58) [16/11/2008 13:10:17]



Anniversaria 

[AKAPB301] Philippi Nachtegaels 9 gr. pag. equaliter // den.: 4,5 

[AKAPB302] Petri Denys et uxoris 1 vertel rogs 1433 Z 

[AKAPB303] Katherinae uxoris Walteri Keyen 18 st. 1513 // den.: 96 

[AKAPB304] Theoderici de Haestricht 12½ st. 1531 // den.: 66 m.: 2 

07-30

[AKAPB305] Gerardi Gruyters et Agathae uxoris 6 gr. veteris equaliter // den.: 28 

[AKAPB306] Magistri Johannis Jacobi Bartholomei capellani 10 st. 1512 // den.: 53 m.: 1 

07-31

[AKAPB307] Theoderici Nannen Textoris 6 gr. pag. equaliter // den.: 3 

[AKAPB308] Domini Lamberti Schilders capellani 7½ st. 1557 // den.: 40 

AUGUSTUS

Petri ad vincula

08-01

[AKAPB309] Domini Walteri de Heydis 12 gr. pag. 1445 // den.: 12 

[AKAPB310] Commemoratio domini et magistri Hieronimi du Blioul ut supra // den.: 53 m.: 1 

fol. 66

08-02

[AKAPB311] Domini Johannis Masschereel militis senescalli cum uxore 1 vertel rogs 1500 Z 

08-03

Inventio Stephani
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[AKAPB312] Domini Henrici Andreae 20½ gr. pag. veteris equaliter // den.: 95 m.: 2 

[AKAPB313] Domini Ancelmi Fabri decani Antwerpiensis 15 st. 1449 // den.: 80 

[AKAPB314] Adriani van den Brande 1 lopen rogs 1455 Z 

[AKAPB315] Domini et magistri Zeberti de Neel canonici 10 st. 1497 // den.: 53 m.: 1 

[AKAPB316] Magistri Ladisslii de Wyfliet 10 st. 1517 // den.: 53 m.: 1 

08-04

Dominici

08-05

Mariae ad Nives

[AKAPB317] Presentia domini Johannis Vuchtschoot canonici 40 st. ut in festo Translatio Servatii 
1517 // den.: 213 m.: 1 

08-06

[AKAPB318] Domini Walteri de Bie canonici 6 gr. veteris // den.: 56 

[AKAPB319] Domini Petri Daemssen capellani 20 st. 1579 // den.: 106 m.: 2  
Aanvulling door waarschijnlijk dezelfde schrijfhand 

08-07

Transfiguratio domini

[AKAPB320] Presentia domini Antonii Rybairt 8 schell. gr. pag. equaliter [14]74 pro qualibet 
horarum 12 den. // den.: 48 

[AKAPB321] Theoderici dicti Nannen cum Margareta uxore 5 gr. pag. equaliter // den.: 2,5 

[AKAPB322] Domicellae Johannae de Nassou 1 scutum veteris 1445 // den.: 149 m.: 1 

[AKAPB323] Domini Johannis Slachregen capellani 2 gr. veteris 1475 // den.: 18 m.: 2 

fol. 66v
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08-08

[AKAPB324] Domini Hugonis decani 5 gr. veteris equaliter // den.: 23 m.: 1 

[AKAPB325] Domini Johannis Gruyter capellani 7½ st. 1480 // den.: 40 

08-09

[AKAPB326] Jacobi de Bie canonici subdiaconi 6 gr. veteris // den.: 56 

[AKAPB327] Domini Adriani de Herle militis cum uxore 5½ st. 1512 // den.: 29 m.: 1 

08-10

Laurentii

[AKAPB328] Ancelmi Aggart 2 schell. gr. pag. equaliter // den.: 12 

[AKAPB329] Juttae van der Heze 12 gr. pag. equaliter // den.: 6 

[AKAPB330] Domini Johannis de Polanen 1 scutum veteris [1]399 // den.: 149 m.: 1 

08-11

08-12

[AKAPB331] Domini Johannis Graeuwe 2 gr. veteris // den.: 18 m.: 2 

[AKAPB332] Johannis Volckaert 2½ gr. veteris 1438 // den.: 23 m.: 1 

[AKAPB333] Domicellae Katherinae de Dielbeeck alias Scoofs et sororis 2 vertelen rogs 1482 Z 

[AKAPB334] Domini Walteri Fabri canonici 8 st. 1533 // den.: 42 m.: 2 

08-13

[AKAPB335] Domini Walteri Swanenvoets junioris presbyteri 8 gr. pag. equaliter // den.: 4 

[AKAPB336] Katherinae de Riele 8 gr. pag. equaliter // den.: 4 
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[AKAPB337] Gerardi Christus et conthoralium eius 2 lopen rogs 1488 Z 

[AKAPB338] Johannis Pauli de Ledege bastionarii tertia pars renensis 1511 // den.: 35½ 

[AKAPB339] Domini Arnoldi Isaack et parentum 7 st. 1558 // den.: 37 m.: 1 

08-14

[AKAPB340] Petri Tierloot 3 gr. pag. equaliter // den.: 1,5 

[AKAPB341] Gertrudis Melis 10 st. equaliter 1520 // den.: 26 m.: 2 

fol. 67

08-15

Assumptio Mariae

[AKAPB342] Presentia domini Johannis Piper 3 gr. veteris pro qualibet horarum // den.: 26 

[AKAPB343] Domini Zeberti de Beeck decani huius ecclesiae 3 gr. veteris // den.: 28 

[AKAPB344] Domini Dominici van der Slappen 7 st. 1580 // den.: 37 m.: 1  
Latere schrijfhand 

08-16

[AKAPB345] Domini Gerardi Bont 12 gr. pag. equaliter // den.: 6 

08-17

[AKAPB346] Guilhelmi Mets et uxoris 6 gr. pag. equaliter // den.: 3 

[AKAPB347] Guilhelmi dicti Montens 2 gr. veteris equaliter // den.: 9 m.: 1 

[AKAPB348] Aleydis uxoris Rumoldi Moys cum marito 4 gr. veteris 1499 // den.: 37 m.: 1 

[AKAPB349] Domini Johannis van der Hulst capellani 10 st. 1523 // den.: 53 m.: 1 

[AKAPB350] Domini Antonii Gorcum capellani 5 st. equaliter 1568 // den.: 13 m.: 1 
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08-18

[AKAPB351] Gertrudis uxoris Ancelmi Aggairt 6 gr. pag. equaliter // den.: 3 

[AKAPB352] Zoetae Rybairts 3 gr. pag. equaliter // den.: 1,5 

[AKAPB353] Domini Egidii Ooge capellani 5 st. 1483 // den.: 26 m.: 2 

[AKAPB354] Johannis de Brouhezen 1 vertel rogs 1514 Z 

[AKAPB355] Domini Johannis Hugii capellani et pastoris in Sprundel 7 st. equaliter 1575 // den.: 18 
m.: 2  
Aanvulling door waarschijnlijk dezelfde schrijfhand 

08-19

[AKAPB356] Mathiae de Aqua 6 gr. pag. equaliter // den.: 3 

[AKAPB357] Johannis Mertens et Antonia uxoris 20 st. 1532 // den.: 106 m.: 2 

08-20

[AKAPB358] Johannis Martini et Idae uxoris 2 lopen rogs Z 

[AKAPB359] Domini Guilhelmi Leyssen canonici sancti Mariae Traiectensis 7 st. // den.: 37 m.: 1 

[AKAPB360] Domini Hugemanni Martini 7½ gr. veteris 1458 // den.: 70 

[AKAPB361] Domini Johannis Nicolai van 'tsGraevenmoer 10 st. 1556 // den.: 53 m.: 1 

08-21

fol. 67v

08-22

Octava Assumptionis

[AKAPB362] Gijsberti de Ponte 6 gr. pag. equaliter // den.: 3 

08-23
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[AKAPB363] Elizabet de Meerhem et Gooswini de Roma 1 vertel rogs 1487 Z 

08-24

Bartholomei apostoli

08-25

[AKAPB364] Henrici Croonenborch cum uxore tertia pars florenum renensis 1510 // den.: 35,5 

08-26

[AKAPB365] Heylwigis filiae magistri Theoderici 12 gr. pag. equaliter // den.: 6 

[AKAPB366] Egidii de Vinea junioris 7 gr. veteris equaliter // den.: 32 m.: 2 

08-27

[AKAPB367] Elizabeth uxoris Ancelmi Aggairt 20 gr. pag. equaliter // den.: 10 

08-28

Augustini episcopi

08-29

Decollationis Johannis

[AKAPB368] Presentia domini Johannis Voicht canonici 7 st. pro qualibet horarum 1481 28 est. // 
den.: 37 m.: 1 

[AKAPB369] Presentia domini Johannis Boich pro prima 4 st. 1525 // den.: 21 m.: 1 

[AKAPB370] Zeberti filii Pauli 2 gr. pag. equaliter // den.: 1 

[AKAPB371] Thielmanni de Lair 6 gr. pag. equaliter // den.: 3 

[AKAPB372] Bertae Molens 2 schell. gr. pag. equaliter // den.: 12 

[AKAPB373] Magistri Wilhelmi de Galen decani 20 st. 1539 // den.: 106 m.: 2 
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fol. 68

08-30

[AKAPB374] Elizabeth uxoris Antonii Piggen 16 gr. pag. equaliter 1438 // den.: 8 

[AKAPB375] Domini Franconis de Oostervant dominae comitessae Hollandiae et Guilhelmi Bie 30 
st. 1465 // den.: 160 

[AKAPB376] Hermanni Zelbach 2 lopen rogs 1509 Z 

08-31

[AKAPB377] Domini Petri de Gageldonck militis 15 gr. veteris equaliter // den.: 70 

SEPTEMBER

Egidii

09-01

[AKAPB378 ] Zweri famuli domini de Lecka 4 gr. pag. equaliter // den.: 2 

[AKAPB379] Guilhelmi Mets carnificis 15 gr. pag. equaliter // den.: 7,5 

09-02

[AKAPB380] Domini Johannis de Oeckele 8 gr. pag. equaliter // den.: 4 

[AKAPB381] Elizabeth de Bossche 3½ gr. pag. 1 est. // den.: 3,5 

[AKAPB382] Domini Florentii Ryswyck capellani 10 st. 1544 // den.: 53 m.: 1 

09-03

Remacli confessoris

[AKAPB383] Domini Guilhelmi [Fortis] decani huius ecclesiae 10 schell. turn. // den.: 70 

[AKAPB384] Thomae filii Arnoldi 10 gr. pag. equaliter // den.: 5 
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[AKAPB385] Magistri Ancelmi uuten Lies 10 st. 1439 // den.: 53 m.: 1 

[AKAPB386] Domini Loeffridi Cornelii presbyteri 8 st. 1534 // den.: 42 m.: 2 

09-04

09-05

[AKAPB387] Guilhelmi Scenckel canonici huius ecclesiae 12 gr. pag. // den.: 12 

[AKAPB388] Commemoratio domini et magistri Hieronimi du Blioul decani ut supra // den.: 53 m.: 
1 

fol. 68v

09-06

[AKAPB389] Johannis Ruyssener senioris cum uxore 9 gr. veteris et 6 gr. pag. equaliter // den.: 45 

[AKAPB390] Pauli de Nassou sculteti Bredensis tertia pars renensis 1514 // den.: 35,5 

[AKAPB391] Domini et magistri Johannis Clerici canonici 7 st. 1555 // den.: 37 m.: 1 

09-07

[AKAPB392] Petri Bastaert et uxoris eius 32 gr. pag. equaliter // den.: 16 

09-08

Nativitas Marie

[AKAPB393] Presentia domini Johannis Piper 3 gr. veteris pro qualibet horarum 21 est. // den.: 28 

[AKAPB394] Heylwigis filiae Arnoldi Aggairt 6 gr. pag. equaliter // den.: 3 

[AKAPB395] Guilhelmi Bonten 1½ gr. pag. // den.: 1,5 

[AKAPB396] Domini Marcelli de Turnhout capellani 6½ st. 1503 // den.: 34 m.: 2 

[AKAPB397] Domini Petri van der Strepen canonici cum parentibus 12½ st. 1535 // den.: 66 m.: 2 
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09-09

[AKAPB398] Domicellae Johannae de Meruwen uxoris Philippi de Spaengien 2 vertelen rogs 1475 Z 

09-10

Theodardi

[AKAPB399] Henrici de Aqua 7½ gr. veteris equaliter // den.: 35 

09-11

09-12

[AKAPB400] Domini Hugonis decani Bekensis 3 gr. veteris // den.: 28 

[AKAPB401] Margaretae de Leeuwis 3 gr. pag. equaliter // den.: 1,5 

[AKAPB402] Domini Bertraldi de Hertel 12 gr. pag. equaliter // den.: 6 

[AKAPB403] Domini Johannis de Buersteden capellani 2 lopen rogs 1500 Z 

[AKAPB404] Domini Theoderici Johannis capellani tertia pars renensis 1522 // den.: 35,5 

fol. 69

09-13

[AKAPB405] Arnoldi Brouwer Tinctoris ½ corona equaliter // den.: 29 m.: 1 

[AKAPB406] Katherinae Bynstroo uxoris Andreae Boots 12 gr. pag. equaliter // den.: 6 

09-14

Exaltationis Crucis

[AKAPB407] Domini Egidii de Buyten capellani 8½ st. 1533 // den.: 45 m.: 1 

09-15
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Octava nativitatis Mariae

[AKAPB408] Margaretae uxoris Wytkini Carnificis 3 gr. pag. equaliter // den.: 1,5 

[AKAPB409] Johannis de Groeze 6 gr. pag. equaliter // den.: 3 

09-16

[AKAPB410] Domini Henrici Nannen 6 gr. pag. equaliter // den.: 3 

[AKAPB411] Margaretae uxoris Johannis Isaac 2 schell. gr. pag. equaliter // den.: 12 

[AKAPB412] Magistri Cornelii Beys 5 st. 1471 // den.: 26 m.: 2 

09-17

Lamberti

[AKAPB413] Johannis Reyneri 5½ gr. veteris equaliter 1484 // den.: 25 m.: 2 

09-18

09-19

Materni

[AKAPB414] Johannis Thomae et Elizabeth uxoris 2 gr. veteris equaliter // den.: 9 m.: 1 

[AKAPB415] Domini Frederici a Renesse canonici subdiaconi 8 st. 1570 // den.: 42 m.: 2 

09-20

[AKAPB416] Magistri Johannis de Aecht canonici 2 lopen rogs 1496 Z 

fol. 69v

09-21

Mathei apostoli

[AKAPB417] Guilhelmi dicti de Hont 1 vertel rogs 1471 Z 
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[AKAPB418] Domini Hieronimi de Oosterzeel canonici 10 st. 1529 // den.: 53 m.: 1 

09-22

[AKAPB419] Domicellae Aleydis de Beversluys 1 vertel rogs 1493 Z 

09-23

09-24

Octava Lamberti

[AKAPB420] Domini Engelberti de Buersteden canonici 6 st. 1509 // den.: 32 

[AKAPB421] Domini Christiani a Dun capellani 3½ st. 1576 // den.: 18 m.: 2  
Andere schrijfhand 

09-25

[AKAPB422] Elizabeth filiae Hermanni Scenckel 12 gr. pag. 1450 // den.: 12 

[AKAPB423] Jacobi Bers 10 st. equaliter 1500 // den.: 26 m.: 2 

[AKAPB424] Henrici filii Johannis bastardi de Nassou tertia pars renensis et 1 st. 1517 // den.: 40 m.: 
2,5 

09-26

[AKAPB425] Guilhelmi et Hugemanni de Gageldonck 30 gr. pag. equaliter // den.: 15 

[AKAPB426] Domini Josephi Daemssen capellani 10 st. 1536 // den.: 53 m.: 1 

09-27

[AKAPB427] Domini Guilhelmi de Galen senioris 3 gr. pag. equaliter // den.: 1,5 

[AKAPB428] Domini Johannis de Hagenbeke 1 vertel rogs 1451 Z 

[AKAPB429] Johannis Pauli de Ledege bastionarii tertia pars renensis 1511 // den.: 35,5 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/KAPA.HTM (41 of 58) [16/11/2008 13:10:18]



Anniversaria 

[AKAPB430] Domicellae Annae de Meths 10 st. 1527 // den.: 53 m.: 1 

fol. 70

09-28

[AKAPB431] Beatricis Balduwini Johannis 7 gr. pag. equaliter // den.: 3,5 

[AKAPB432] Elizabeth Colen 5 gr. pag. equaliter // den.: 2,5 

[AKAPB433] Katherinae de Hersel uxoris Henrici Montens 6 gr. pag. equaliter // den.: 3 

09-29

Michaelis

[AKAPB434] Katherinae filiae Nicolai de Oeckel 6 gr. pag. equaliter // den.: 3 

09-30

Jheronimi presbyteri

[AKAPB435] Domini Ghysberti de Castro 8 gr. pag. // den.: 4 

[AKAPB436] Henrici filii Gerardi et Mennae uxoris 5 schell. turn. equaliter // den.: 17,5 

[AKAPB437] Presentia magistri Henrici de Herle canonici 8 st. pro qualibet horarum 1484 10 den. 2 
est. // den.: 42 m.: 2 

[AKAPB438] Presentia magistri Johannis de Etten capellani 10 st. pro qualibet horarum 1494 13 den. 
1 est. // den.: 53 m.: 1 

[AKAPB439] Presentia domini et magistri Jheronimi du Blioul decani huius ecclesiae pro festo 
triplici pro permanentibus ut supra 3 scutis veteris pro qualibet horarum 1556 112 den. // den.: 448 

OCTOBER

Remigii

10-01
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[AKAPB440] Katherinae uxoris Johannis Ruysener 10 gr. pag. equaliter // den.: 5 

[AKAPB441] Domini Henrici de Nova Domo capellani 3 schell. 4 gr. pag. 1472 // den.: 40 

[AKAPB442] Magistri Servatii de Mera canonici 8 st. 1510 // den.: 42 m.: 2 

10-02

[AKAPB443] Elizabeth Arnoldi Beionis 4 gr. pag. equaliter // den.: 2 

[AKAPB444] Gertrudis uxoris Antonii Piggen 2 schell. gr. pag. equaliter // den.: 12 

[AKAPB445] Idae Conincx et sororis 1 vertel rogs equaliter 1428 

[AKAPB446] Domini Florentii Tierloot capellani 10 st. 1529 // den.: 53 m.: 1 

10-03

[AKAPB447] Gerardi Firkene investiti de Ginneken 5 gr. pag. equaliter // den.: 7,5 

[AKAPB448] Magistri Guilhelmi de Oosterzeel quondam canonici 4 gr. veteris 1502 // den.: 37 m.: 1 

[AKAPB449] Commemoratio domini et magistri Jheronimi du Blioul decani pro permanentibus ut 
supra // den.: 53 m.: 1 

fol. 70v

10-04

Francisci

10-05

[AKAPB450] Johannis Mathiae 15 gr. pag. equaliter // den.: 7,5 

[AKAPB451] Elizabeth uxoris Zeberti de Nele 14 gr. pag. equaliter // den.: 7 

10-06

10-07
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[AKAPB452] Domini Johannis filii magister Theoderici 6 gr. pag. equaliter // den.: 3 

[AKAPB453] Domini Johannis Zandt capellani 32 st. 2 est. equaliter 1545 // den.: 85 m.: 2 

10-08

[AKAPB454] Johannis de Aerle cum Johanne filie 8 gr. equaliter // den.: 4 

[AKAPB455] Domini Hugonis decani 5 gr. veteris equaliter // den.: 23 m.: 1 

[AKAPB456] Domini Henrici de Eyndoven 6 gr. pag. equaliter // den.: 3 

[AKAPB457] Domicellae Alverardis de Kessel 3 schell. gr. pag. equaliter // den.: 18 

[AKAPB458] Dominae Jacobae comitessae Hollandie 3 arnoldus guldens 1465 // den.: 160 

[AKAPB459] Domicellae Adrianae de Haestricht 25 st. 1512 // den.: 133 m.: 1 

10-09

[AKAPB460] Domini Simonis de Lapide canonici Aquensi 10 schell. gr. pag. 1442 // den.: 121 

[AKAPB461] Cornelii Petri Stevens 2 lopen rogge quorum unius comput 1462 pro 13 den. 1 est. Z // 
den.: 13 m.: 1 

[AKAPB462] Domini Jacobi Wolffram 2 schell. gr. pag. 1472 // den.: 24 

[AKAPB463] Domini Antonii Regis 7 st. 1529 // den.: 37 m.: 1 

[AKAPB464] Domicellae Josinae de Dalen alias Justiniaens 12½ st. 1531 // den.: 66 m.: 2 

[AKAPB465] Domini Johannis Bers capellani 6 st. 1532 // den.: 32 

[AKAPB466] Domini et magistri Engelberti Montens canonici 12 st. 1575 // den.: 64  
Andere schrijfhand 

fol. 71

10-10

10-11
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Gummari

[AKAPB467] Presentia Gummari Dries canonici 4 schell. gr. pag. pro qualibet horarum 1460 12 
den. // den.: 48 

[AKAPB468] Arnoldi Beionis 4 gr. veteris equaliter // den.: 18 m.: 2 

[AKAPB469] Domini Gualteri Heys 10 st. equaliter 1516 // den.: 26 m.: 2 

10-12

[AKAPB470] Domini Guilhelmi Fortis 10 schell. turn. equaliter // den.: 35 

[AKAPB471] Heylwigis Naes relictae Guilhelmi Honts 4 lopen rogs 1481 Z 

10-13

[AKAPB472] Domini Johannis Graeuwe 2 gr. veteris // den.: 18 m.: 2 

[AKAPB473] Johannis dicti Sconcken 8 gr. pag. equaliter // den.: 4 

10-14

[AKAPB474] Domini Rumoldi de Ykel 8 gr. pag. equaliter // den.: 4 

10-15

[AKAPB475] Domini Johannis Pynappels canonici 8 gr. pag. // den.: 8 

[AKAPB476] Agathae uxoris Zeberti Tierloot 6 gr. pag. // den.: 6 

[AKAPB477] Petri filii Johannis Laets 9 gr. pag. equaliter // den.: 4,5 

[AKAPB478] Johannis filii Cornelii Beys 10 st. 1489 // den.: 53 m.: 1 

10-16

[AKAPB479] Domicellae Elizabeth uxoris Theoderici Stercken 18 gr. pag. // den.: 18 

[AKAPB480] Gooswini de Roma 4 lopen rogs 1476 Z 
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fol. 71v

10-17

[AKAPB481] Zeberti de Nele 7 gr. pag. // den.: 7 

10-18

Lucae aevangelistae

[AKAPB482] Elizabeth de Ypelair 2½ lopen rogs equaliter 1422 Z 

[AKAPB483] Domini Johannis de Oss capellani 2 lopen rogs equaliter 1471 Z 

[AKAPB484] Domini Ludovici Steelant canonici 12 st. 1577 // den.: 64  
Latere aanvulling 

10-19

[AKAPB485] Hillegundis uxoris Johannis de Woude 5 schell. payment // den.: 1 m.: 0,5 

10-20

[AKAPB486] Johannis Petri Luyten cum Adriana uxoris tertia pars renensis 1437 // den.: 35,5 

[AKAPB487] Elizabeth Roeffs uxoris Johannis Keteler 1 vertel rogs equaliter 1474 Z 

10-21

Undecim mille virginum

[AKAPB488] Domini Christophori de Galen capellani 5 st. 1546 // den.: 26 m.: 2 

10-22

[AKAPB489] Juttae uxoris Pauli Bynstroo 6 gr. pag. equaliter // den.: 6 

10-23

Severini
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[AKAPB490] Domini Engelberti de Buersteden 12 gr. pag. veteris equaliter // den.: 56 

10-24

Odae viduae

[AKAPB491] Domini Johannis de Venne decani huius ecclesiae 3 gr. pag. veteris // den.: 28 

[AKAPB492] Petri Nicolai alias Knappertant 10 st. 1517 // den.: 53 m.: 1 

[AKAPB493] Katherinae filiae Laurentii van den Velde 7 st. 1525 // den.: 37 m.: 1 

fol. 72

10-25

[AKAPB494] Domini Arnoldi de Hoostraten cum parentibus 9 gr. pag. equaliter // den.: 4,5 

[AKAPB495] Domini Petri Melis 2 lopen rogs 1481 Z 

[AKAPB496] Parentum domini Michaelis Heys 3 schell. gr. pag. 1505 // den.: 36 

[AKAPB497] Domini Arnoldi Eept capellani 7 st. 1555 // den.: 37 m.: 1 

10-26

[AKAPB498] Elizabeth de Ravels 1 florenum hollandie equaliter // den.: 42 m.: 2 

[AKAPB499] Domini Gregorii de Oss presbyteri 5 st. 1530 // den.: 26 m.: 2 

10-27

10-28

Simonis et Judae sunt Vigiliae

[AKAPB500] Domini Zeberti de Graeuwe 12 gr. pag. equaliter // den.: 6 

[AKAPB501] Domicellae Petrae de Zelbach 2½ schell. gr. pag. et ½ lopen rogs 1488 Z // den.: 30 

10-29

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/KAPA.HTM (47 of 58) [16/11/2008 13:10:18]



Anniversaria 

[AKAPB502] Magistri Theoderici de Thede et uxoris eius 8 gr. pag. equaliter // den.: 4 

10-30

[AKAPB503] Jacobi Boot 4 gr. pag. // den.: 4 

[AKAPB504] Johannis Pauli de Ledege tertia pars renensis 1511 // den.: 35,5 

[AKAPB505] Parentum domini Johannis van der Hulst 5 st. 1525 // den.: 26 m.: 2 

[AKAPB506] Domini Johannis Achel capellani 2½ st. 1557 // den.: 13 m.: 1 

10-31

fol. 72v

11-01

NOVEMBER

Omnium sanctorum

11-02

11-03

Huberti

[AKAPB507] Christianae uxoris Guilhelmi Gualteri 1 lopen rogs 1459 Z 

[AKAPB508] Presentia domini Johannis Boich capellani 13 st. pro qualibet horarum 1539 17 den. 1 
est. // den.: 69 m.: 1 

11-04

[AKAPB509] Domini Theoderici Snoeyen presbyteri 9 gr. veteris equaliter // den.: 42 

[AKAPB510] Domini Henrici Aniers canonici 4 schell. gr. pag. 1426 // den.: 48 
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11-05

[AKAPB511] Heylwigis Zweerden 3 gr. pag. // den.: 3 

[AKAPB512] Juttae filiae Ancelmi de Raemsdonck 2 lopen rogs equaliter Z 

[AKAPB513] Johannis Ludekens 10 gr. veteris minus 12 gr. pag. equaliter // den.: 40 m.: 2 

11-06

Leonardi

[AKAPB514] Johannis Nagel capellani 4 schell. gr. pag. equaliter // den.: 24 

[AKAPB515] Domini Gummari Dries canonici 2 lopen rogs 1484 Z 

11-07

[AKAPB516] Commemoratio domini et magistri Hieronimi du Blioul ut supra // den.: 53 m.: 1 

fol. 73

11-08

[AKAPB517] Aleydis Blerinckx 1 gr. veteris // den.: 9 m.: 1 

[AKAPB518] Bartholomei Johannis et uxoris 15 st. 3 ort equaliter 1567 // den.: 42  
Latere aanvulling 

11-09

11-10

[AKAPB519] Magistri Henrici de Etten alias Avoort canonici 5 st. 1505 // den.: 26 m.: 2  
In de tekst niet 'alias' maar 'als'. 

[AKAPB520] Aleydis uxoris Guilhelmi Egels 22 gr. pag. 2 est. 1514 // den.: 22 m.: 2  
Op de plaats van 'Aleydis' blad beschadigd 

[AKAPB521] Domini et magistri Cornelii Hey pastoris 7 st. 1558 // den.: 37 m.: 1 
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Anniversaria 

11-11

Martini

[AKAPB522] Godefridi filii Zeberti de Thimo 6 gr. pag. equaliter // den.: 3 

[AKAPB523] Domini Guilhelmi Stephani capellani 2 lopen rogs 1466 Z 

11-12

[AKAPB524] Henrici decani Bekensis 3 gr. veteris // den.: 28 

[AKAPB525] Machteldis uxoris magistri Theoderici 8 gr. pag. equaliter // den.: 4 

[AKAPB526] Margaretae Luyten beginae 2½ gr. pag. equaliter // den.: 1 m.: 1 

11-13

[AKAPB527] Godefridi de Wilde 5 gr. pag. equaliter // den.: 2,5 

[AKAPB528] Johannis Oudaert et Katherinae Sbonden uxoris 12 st. 1495 // den.: 64 

11-14

[AKAPB529] Domini et magistri Johannis de Nispen decani quondam Bekensis 12 st. 1512 // den.: 
64 

fol. 73v

11-15

[AKAPB530] Johannis de Geele 4 gr. pag. equaliter // den.: 2 

11-16

[AKAPB531] Antonii Lombardi 2 gr. pag. // den.: 2 

11-17

[AKAPB532] Magistri Ludovici de Loon canonici 10 st. 1483 // den.: 53 m.: 1 
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Anniversaria 

[AKAPB533] Johannis Pauli de Ledege bastionarii tertia pars renensis 1511 // den.: 35,5 

[AKAPB534] Domini Gualteri Fabri canonici 10 st. 1533 // den.: 53 m.: 1 

11-18

[AKAPB535] Evae filiae Johannis Ruysener 4 gr. pag. equaliter // den.: 2  
In de tekst oorsp. '5 gr. pag.' 

11-19

Elizabet

[AKAPB536] Domini Reneri Fortis 7½ st. 1455 // den.: 40 

11-20

[AKAPB537] Domini Egidii de Rivo 4 gr. veteris // den.: 37 m.: 1 

[AKAPB538] Domini Godefridi de Beeck 4 gr. veteris et 6 gr. pag. equaliter // den.: 21 m.: 2 

[AKAPB539] Domini Johannis Struys 3 gr. pag. equaliter // den.: 1,5 

11-21

Praesentatio Mariae

[AKAPB540] Praesentia magistri Guilhelmi de Oosterzeel canonici 32 st. pro qualibet horarum 1502 
42 den. 2 est. // den.: 170 m.: 2 

fol. 74

11-22

[AKAPB541] Domini Franconis comitis de Oostervant 30 st. 1465 // den.: 160 

11-23

Clementis
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Anniversaria 

11-24

Trudonis

[AKAPB542] Elizabeth uxoris Laurentii Wierincx 3 gr. veteris equaliter 1451 // den.: 14 

11-25

Katharinae

[AKAPB543] Praesentia domini Jacobi Wolffram 8 st. 1484 pro qualibet horarum 32 est. // den.: 341 
m.: 1 

[AKAPB544] Praesentia Johannis Pauli de Ledege bastionarii 20 st. et 1 vertel rogs inde capellani 
habent tertiam partem // den.: 35,5 

11-26

[AKAPB545] Johannes de Gageldonck filii Hugemanni 3 schell. gr. pag. 1427 // den.: 36 

11-27

Odae 3 lectiones

[AKAPB546] Domini Guilhelmi Fortis 10 schell. turn. equaliter // den.: 35 

[AKAPB547] Presentia domini Johannis de Nispen capellani 9 st. 1484 pro qualibet horarum 16 
den. // den.: 48  
Geld wordt over drie uur verdeeld in plaats van vier zoals gewoonlijk 

11-28

[AKAPB548] Mariae filiae Gerardi Servatii 1 vertel rogs 1508 

fol. 74v

11-29

[AKAPB549] Henrici filii Rulini 8 gr. veteris equaliter // den.: 37 m.: 1 

[AKAPB550] Petri filii Godefridi de Meerle 3 schell. gr. pag. 1431 // den.: 36 
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Anniversaria 

[AKAPB551] Domini Francisci de Ypelaer capellani 14 st. equaliter 1580 // den.: 37 m.: 1  
Andere schrijfhand 

11-30

Andreae

[AKAPB552] Johannis bastardi de Nassou 28 st. 1505 // den.: 144 

DECEMBER

12-01

[AKAPB553] Henrici Montens receptoris domini principis de Orangien 2 lopen rogs 1548 Z 

12-02

[AKAPB554] Domicellae Genofeve de Oosterzeel 6 st. 1504 // den.: 32 

12-03

[AKAPB555] Domini Johannis de Ligno militis 25 gr. pag. equaliter // den.: 12,5 

12-04

Barbarae

[AKAPB556] Heylwigis uxoris Ancelmi Aggaert 6 gr. pag. equaliter // den.: 3 

[AKAPB557] Presentia 3 gr. veteris pro qualibet horarum 21 est. // den.: 28 

[AKAPB558] Presentia domini Johannis de Nispen capellani pro qualibet priorum dominicarum 
adventus domini 7 st. pro qualibet horarum 28 est. pro quarta vice pro qualibet horarum 27½ est. 
1484 // den.: 37 m.: 1 

[AKAPB559] Commemoratio domini et magistri Jheronimi du Blioul ut supra // den.: 53 m.: 1 

fol. 75

12-05
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Anniversaria 

[AKAPB560] Aleydis de Gageldonck et Johannis mariti eius 20 gr. pag. equaliter // den.: 10 

12-06

Nicolai

[AKAPB561] Engelberti Petri Poelmans 2 lopen rogs equaliter Z 

[AKAPB562] Antoniae Heys uxoris Huberti Montens 2 vertelen rogs equaliter 1532 Z 

[AKAPB563] Domini Cornelii Vliet presbyteri 4 st. 1535 // den.: 21 m.: 1 

[AKAPB564] Domini Judoci Eerenbout capellani 10 st. 1562 // den.: 53 m.: 1 

12-07

[AKAPB565] Domini Hugonis decani 5 gr. veteris equaliter // den.: 23 m.: 1 

[AKAPB566] Arnoldi Rovers 2 lopen rogs 1483 Z 

[AKAPB567] Jacobi filii Godefridi de Brecht militis 2 vertelen rogs equaliter 1559 Z 

12-08

Conceptionis Mariae

[AKAPB568] Presentia domini Johannis de Nispen 6 st. 1484 pro qualibet horarum 24 est. // den.: 32 

[AKAPB569] Domini Henrici de Mola 2 schell. gr. pag. equaliter // den.: 12 

[AKAPB570] Domini Johannis de Bruesel capellani 5 st. 1494 // den.: 26 m.: 2 

12-09

[AKAPB571] Domini Lamberti Goetmans capellani 5 st. 1498 // den.: 26 m.: 2 

[AKAPB572] Florentii de Dussen 10 st. 1509 // den.: 53 m.: 1 

[AKAPB573] Domicellae Katharinae de Limelecht uxoris Godefridi de Brecht 1 vertel rogs 1534 Z 
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Anniversaria 

fol. 75v

12-10

[AKAPB574] Elizabet Florentii 6 gr. veteris equaliter // den.: 28 

12-11

[AKAPB575] Domini Reyneri Schynvelt canonici et pastoris in Gilse 12½ st. 1558 // den.: 66 m.: 2 

12-12

[AKAPB576] Domini Johannis Graeuwe 2 gr. veteris // den.: 18 m.: 2 

[AKAPB577] Domini Engelberti de Dussen canonici 5 st. 1550 // den.: 26 m.: 2 

12-13

Luciae virginis 3 lectiones

[AKAPB578] Domini Johannis de Ledege 12 gr. veteris equaliter // den.: 56 

[AKAPB579] Johannis 'tSots et Gertrudis uxoris eius 2 lopen rogs Z 

[AKAPB580] Elizabeth de Blayel 7½ schell. gr. pag. equaliter 1483 // den.: 45 

[AKAPB581] Magistri Michaelis Keyen canonici Traiectensis 20 st. 1513 // den.: 106 m.: 2 

[AKAPB582] Domini Adriani Snavels capellani 14 st. equaliter 1573 // den.: 37 m.: 1  
Latere aanvulling 

12-14

[AKAPB583] Christinae uxoris Johannis de Woude 12 gr. pag. equaliter // den.: 6 

[AKAPB584] Domini Johannis Luysterborch capellani et parentum 10 st. 1538 // den.: 53 m.: 1 

[AKAPB585] Feria quarta quator temporum praesentia domini Johannis Vuchschoot canonici in 
matutinis ante missam Salve Regina que canitur ante primam lectionum usque ad finem missae non 
exeundo nisi lectis post missam commendationibus 8 st. 1517 // den.: 42 m.: 2 

fol. 76
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Anniversaria 

12-15

[AKAPB586] Domini Johannis de Polanen junioris ½ scutum veteris // den.: 74 m.: 2 

[AKAPB587] Johannes Pauli de Ledege bastionarii tertia pars renensis 1511 // den.: 35,5 

12-16

[AKAPB588] Magistri Lamberti de Rivo 12 gr. pag. // den.: 12 

[AKAPB589] Johannis de Monte 19 gr. pag. equaliter // den.: 9 m.: 1,5 

12-17

[AKAPB590] Berte Ruelen Beatricis 18 gr. pag. equaliter // den.: 9 

[AKAPB591] Katharinae uxoris Ghysberti Willen 16 gr. pag. equaliter // den.: 8 

[AKAPB592] Johannis PLoys alias Stalknecht 5 gr. veteris 1461 // den.: 46 

12-18

12-19

[AKAPB593] Johannis Ruysener 10 gr. pag. equaliter // den.: 5 

[AKAPB594] Henrici et Adrianae Bartholomei Johannis 14 st. equaliter 1567 // den.: 37 m.: 1 

12-20

[AKAPB595] Magistri Henrici Moy decani sanctae Crucis Leodiensis 4 lopen rogs 1434 Z 

fol. 76v

12-21

Thomae apostoli

[AKAPB596] Domini Florentii Tierloot capellani 10 st. equaliter 1484 // den.: 26 m.: 2 
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Anniversaria 

12-22

12-23

[AKAPB597] Domini et magistri Petri Ypelair capellani 10 st. 1558 // den.: 53 m.: 1 

12-24

[AKAPB598] Domicellae Margaretae de Laer uxoris Johannis de Nederven 1 vertel rogs 1473 Z 

12-25

Nativitatis Domini

12-26

Stephani

[AKAPB599] Domini Johannis Clerici capellani 4½ schell. gr. pag. 1475 // den.: 54 

fol. 77

12-27

Johannis Evangelistae

[AKAPB600] Presentia domini Johannis Voicht canonici 4 gr. veteris pro qualibet horarum 1481 28 
est // den.: 37 m.: 1 

12-28

Sanctorum Innocentum

[AKAPB601] Johannae van der Elst 4 schell. gr. pag. equaliter // den.: 24 

[AKAPB602] Domini Ludolphi de Uden capellani 2 lopen rogs 1433 Z 

[AKAPB603] Domini et magistri Cornelii Hoodonck 7 st. 1560 // den.: 37 m.: 1 

12-29
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Anniversaria 

Thomae apostoli et martyris

[AKAPB604] Domini Johannis de Monte capellani 6 st. 1529. Usa non gaudet (?) // den.: 32  
'Usa non gaudet' boven regel bijgeschreven. 

[AKAPB605] Domini Johannis Boich capellani 10 st. 1546 // den.: 53 m.: 1 

12-30

12-31

[AKAPB606] Domini Jacobi fundatoris huius capituli 14 schell. turn. equaliter // den.: 49 

fol. 77v

1 Inviolata de toto anno 11 R.g. 16 st. facit 104 schell. 9 den. 2 est. Promedio anno 52 schell. 5 den. 1 
est. Computando 27 24 den. plus 88 den. 1 est. Computando 28 22 den. 1 est. plus 4 den. 
Computando 29 21 den. 2 est. plus 1 den. Computando 30 20 den. 2½ est. plus 4 den. 1 est. 
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Namen A

Aa, van der 

●     Antonia (Adriana) (suppriorin) 
[NC100] 1929-02-04 

●     Paulina van der Sleeuwen (weldoener) 
[NC495] 1925-07-21 

Aacht (Aecht, Aeth) 

●     Johannes, magister, kanunnik 
[AKAPB416] 1496-09-20 
[AKANB0676] 1496-09-20 

Aarde (Aerde), van der 

●     Elysabeth 
[CKAPB585] ....-08-14 

●     Hillegonde 
[CKAPB325] 1459-05-17 

●     Johannes 
[CKAPB496] ....-07-16 

●     Johannes 
[CKAPB821] 1430-10-24 

●     Katherina  
[CKAPB447] 1411-06-30 

Aarle (Aarle, Aerle) 

●     Dierwige, dochter van Elizabeth de Aerle (begijn?) 
[NC691] ....-10-14 
[CKAPB796] 1427-10-15 
[AKAPB202] ....-05-19 
[AKANB0317] ....-05-19 

●     Elizabeth, moeder van Dierwige 
[NC691]vn 
[AKAPB202] ....-05-19 
[AKANB0317] ....-05-19 

●     Johannes, vader van Johannes 
[AKAPB454] ....-10-08 
[AKANB0747] ....-10-08 

●     Johannes, heer, priester 
[AKAPB221] ....-06-02 
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Namen A

[AKANB0355] 1486-06-02 
●     Nycholaus de, heer, kapelaan 

[CKAPB141] 1506-03-01 
[AKANB0129] 1506-03-01 

Aarssen (Aerssen) 

●     Fredrica (Maria Petr.)(zuster, ziekenzuster) 
[NC808] 1904-12-05 

Aart, van (Aarts, Aerts, Aertsen) 

●     Elysabeth, dochter van Henrick meester Aerts, begijn te Breda 
[BEGJ216] (ca. 1520) 

●     Elisabeth (weldoener) 
[NC30] 1910-01-10 

●     Emme Coomen Aerts 
[CKAPB807] 1416-10-19 

●     Florys meyster Aerts 
[ZG27] 

●     Johannes Aertsen de Etten/de Leure 
[AKAPB269] 1473-07-03 
[AKANB0439] ....-07-03 

●     Jutta, dochter van Johannes Aerts 
[CKAPB249] 1445-04-17 

●     Coman 
[ZG26] 

●     Constantia (Adriana) (zuster) 
[NC118] 1858-02-12 

●     Cornelis (echtgenoot van Johanna Maria van Gogh) 
[NC75] 1815-01-24 

●     Margareta, echtgenote van Johannes Aertsoen 
[CKAPB074] 1438-01-30 
[CKAPB518] 1438-07-24 
[AKANB0485] ....-07-24 

●     Maria dochter van Ansem Matheus, echtgenote van Dierick Aertzn. 
[BEGJ178] 1567-11-28 

●     Maria (echtgenoot van Petrus Jacobus Corstiaensen) 
[NC123] 1927-02-14 

●     Maria (Adriana Maria) (zuster) 
[NC667] 1940-10-04 
[NC835] 

●     Wilhelmus (echtgenoot van Adriana Feskens, ouders van zuster Maria, weldoeners) 
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[NC835] 1908-12-21 

Aartscot, de (Aertscot) 

●     Johannes de Aertscot, zie Caerschot 

Adriaense (Adriaanssens, Adriaens, Adriani) 

●     Anna Catharina (suppriorin) 
[NC704] 1718-10-19 

●     Adriana (Maeken) (convers) 
[NC618] 1674-09-18 

●     Elysabeth dochter van Heinric meester Aerts, begijn te Breda 
[BEGJ107] ....-07-30 

●     Hendrik (vader van zuster Adriana van der Veken) 
[NC817]vn 

●     Margareta (zuster) 
[NC211] 1554-03-21 

Aggart (Aggairt, Aggaert) 

●     Ancelmus 
[AKAPB328] ....-08-10 
[AKANB0539] 1406-08-10 

●     Arnoldus 
[AKAPB130] ....-04-02 
[AKANB0206] ....-04-02 

●     Elizabeth, echtgenote van Ancelmus Agaaert 
[AKANB0598] ....-08-27 

●     Getrude, echtgenote van Arnoldus Aggaert 
[AKANB0573] ....-08-18 

●     Heylwig, echtgenote van Ancelmus Aggaert 
[AKAPB556] ....-12-04 
[AKANB0923] ....-12-04 

●     Heylwig, dochter van Arnoldus Aggaert 
[AKANB0639] ....-09-08 (voor 1476) 

●     Henricus, heer, priester 
[CKAPB720] 1426-09-25 
[AKAPB280] ....-07-13 
[AKANB0459] 1369-07-13 
[AKANB0684] 1416-09-24 

Aellaerts, zie Alaerts  
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Namen A

Aerle, zie Aarle Aerssen, zie Aarssen Aeth, zie Aecht  
Aggaert (Aggart) 

●     Arnoldus  
[NC253] ....-04-02 
[CKAPB210] ....-04-02 

●     Elizabeth, echtgenote van Ancelmus Aggairt 
[AKAPB367] ....-08-27 

●     Gertrude, echtgenote van Arnoldus/Ancelmus Aggairt 
[AKAPB351] ....-08-18 

●     Heylwich, dochter van Arnoldus Aggairt 
[AKAPB394] ....-09-08 

●     Henricus, heer, priester 
[NC253] 
[NC633] ....-09-25 (1416) 

Achel 

●     Johannes, heer, kapelaan 
[AKAPB506] 1557-10-30 
[AKANB0827] ....-10-29 

Aken, de 

●     Ursula, dochter van Petrus 
[AKANB0819] ....-10-26 

Akkermans 

●     Cornelia (weldoenster) 
[NC374] 

●     Ludovica (Maria) (zuster, bibliothecaresse) 
[NC79] 1952-02-03 

Alaerts (Aellaerts) 

●     Avesoeta (begijn) 
[NC601] ....-09-12 (ca. 1470) 

●     Neelken Cornelis Aellaerts, begijn, zie Cornelii 

Alblas 

●     Elizabeth Alblas, weduwe van Thomas de Wyffliet, zie Wyffliet 
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Namen A

Albrechts 

●     Edmundus (echtgenoot van Anna Peters) 
[NC440] ....-06-28 

Alen (Aelen) 

●     Adriana Aelen (weldoener, echtgenote van Christianus de Wijs, moeder van zuster Augustina 
en zuster Gabriel) 
[NC782] 1892-11-24 

●     Henricus 
[AKANB0665] ....-09-17 (voor 1400) 

Alexandri 

●     Franciscus, heer, kapelaan, priester 
[CKAPB466] 1571-07-04 
[AKAPB273] 1570-07-04 
[BEGJ086] 1571-07-04 
[BEGJ205] 
[AKANB0445] 1571-07-04 

Alfen, zie Alphen 
Alyten (Aliten) 

●     Henricus 
[CKAPB358] 1470-05-31 

●     Jan 
[ZG12] 

●     Cornelius Johannes Aliten 
[CKAPB164] 1480-03-12 

●     Maria, dochter van Henricus Aliten 
[CKAPB426] 1470-06-24 

●     Maria 
[CKAPB305] 1504-05-08 

Alphen, van (Alfijn, Alfini) 

●     Elysabeth Heynrick van Alfen, begijn te Breda 
[BEGJ084] ....-06-27 (ca. 1570) 

●     Elysabetyh (Libbeken), begijn te Breda 
[BEGJ095] ....-07-18 (ca. 1525) 
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●     Petronilla (Isabele) (zuster) 
[NC295] 1707-04-20 

●     Wilhelmus Alfijn, heer, magister, kaunnik, pastoor OLV kerk Breda 
[AKANB0353] 1494-06-01 

Amelenberch, de 

●     Johannes 
[CKAPB433] 1417-06-26 

Amelie 

●     Heylwich, dochter van Johannes Amelie 
[AKANB0291] 1460-05-09 

Amerong, de 

●     Katharina van der Wouwer, weduwe van Bartholomeus de Amerong 
[AKANB0841] 1544-11-03 

Amersfoort, van 

●     Augustina (Adriana) (zuster) 
[NC 237] 1731-03-28 

●     Gummarus (heer, kanunnik van Park, vicaris, proost) 
[NC 234] 1770-03-27 (OCblad4)(OCblad19) 

●     Leonardus (heer, broer van proost Gummarus) 
[NC841] 1797-12-23 

●     Melchior (weldoener, echtgenoot van Jacoba Wils) 
[NC 155] 1752-02-28 
[OC13] ....-02-29 

Amsens (Ansems) 

●     Beatrijs (convers) 
[NC646] 1695-09-29 

●     Anastasia (zuster te Petropolis) 
[NC398a] ....-06-10 (20e eeuw) 

●     Maria (convers) 
[NC853] 1715-12-28 

Andre (Andreae) 
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●     Henricus, heer 
[NC 514] ....-08-02 (voor 1427) 
[AKAPB312] ....-08-03 
[AKANB0517] ....-08-03 

Angenent, Joanna (Lucia) (zuster) 
[NC383] 1946-06-02 
[NC391] 

●     Joannes (weldoener, vader van de zusters Michaela, Joanna, Scholastica) 
[NC391] 1937-06-06 

●     Lucia (weldoener, moeder van de zusters Michaela, Joanna, Scholastica) 
[NC90] 1942-01-31 

●     Michaela (zuster) 
[NC391] 
[NC844] 1953-12-23 

●     Scholastica (zuster) 
[NC391] 

Anier (Avier, Aniers)) 

●     Eva, echtgenote van Henricus 
[AKANB0049] ....-01-23 (voor 1470) 

●     Henricus, heer, kanunnik te Breda 
[NC749] ....-11-10 
[CKAPB855] 1426-11-04 
[AKAPB047] ....-02-03 
[AKAPB510] 1426-11-04 
[AKANB0080] ....-02-04 
[AKANB0843] ....-11-04 

●     Henricus, echtgenoot van Eva 
[NC69] ....-01-23 (voor 1500) 
[AKANB0049] ....-01-23 (voor 1470) 

●     Wilhelmus  
[CKAPB478] 1410-07-10 
[AKAPB277] ....-07-10 
[AKANB0455] ....-07-10 

Ancelmi (Anssem) 

●     Heylwich Schure, echtgenote van Willem Anssems, moeder van Heylwich van der Daesdonck 
[BEGJ182] ....-11-24 (ca. 1505) 

●     Johannes Anssem Mateus (Teeuwen), magister, heer 
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[AKAPB128] 1538-03-31 
[CKAPB204] 1538-03-31 
[BEGJ036] ....-03-31 
[AKANB0201] 1538-03-31 

●     Matheus (Matys) Ansems, broer van Jan Ansems 
[BEGJ079] ....-06-21 (ca. 1537) 

●     Wilhelmus (Willem) Anssems, echtgenoot van Heylwich Schure, vader van Heylwich van der 
Daesdonck 
[BEGJ182] ....-11-23 (ca. 1505) 

Anna 

●     (priorin voor de kloosterhervorming, dochter van Theodericus dictus Barlandia?) 
[NC502] ....-07-24 (1305) 

Anssem, zie Ancelmi  
Anthonii (Antonisse) 

●     Elisabeth 
[OC25] ....-02-25 

●     Elisabeth (convers) 
[NC482] 1760-07-16 

●     Katherina 
[CKAPB950] 1419-12-07 

●     Thomas 
[NC235]....-03-28 

●     Thomas, zoon van Thoman Anthonii 
[AKANB0628] ....-09-05 

Appelcoper 

●     Cornelys 
[ZG60] 

Apsel, de/van 

●     Henrica 
[BEGJ131] ....-09-11 (1e helft 16e eeuw) 

●     Johannes Apsel, heer, kapelaan 
[AKANB0896] 1572-11-25 

●     Cornelius, magister, kapelaan 
[CKAPB301] 1512-05-07 
[AKAPB181] 1512-05-07 
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[AKANB0288] 1512-05-07 
●     Margareta 

[CKAPB909] ....-11-25 

Aqua, de zie: van de Watere 
Ariaens, de 

●     Antonius (echtgenoot van Elisabeth) 
[NC159] ....-03-01 

●     Elisabeth (echtgenote van Antonius) 
[NC159] ....-03-01 

Arnoldus (Arnoldi) 

●     Raso, heer, kapelaan 
[AKANB0772] ....-10-12 (voor 1481) 

●     Thomas, zoon van Arnoldus 
[AKAPB384] ....-09-03 
[AKANB0624] 1396-09-03 

Arpen, van/de 

●     Margareta, echtgenote van Egidius van de Campe junior, zie Campe 

Asdonck 

●     Hadwig (Catharina) (zuster) 
[NC796] 1702-11-29 

●     Maria Gertrude (Mariken) van (zuster) 
[NC815] 1722-12-10 

Assels 

●     Henricus (heer, kanunnik van Park, proost) 
[NC807] 1676-12-05 

Ast, van der 

●     Dominica (Adriana) (zuster) 
[NC328] 1899-05-01 

●     Norberta (zuster van Neerpelt) 
[NC660] 1906-10-03 
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Aura, van der 

●     Evermoda (zuster, zus van Maria van der Aura) 
[NC425] 1913-06-21 
[NC131] 

●     Florentius (heer) 
[NC131] ....-02-17 

●     Jacobus 
[NC131] ....-02-17 

●     Ludovica (vrouwe) 
[NC131] 

●     Maria (vrouwe, weldoener) 
[NC131] 1911-02-17 

●     Vincentius (heer, kanunnik van Tongerloo, vicaris) 
[NC28] 1896-01-09 

Avier, zie Anier  
Avoert (Avort) 

●     Henricus van der Avort, alias Van Etten, meester, kanunnik, priester 
[BEGJ175] ....-11-10 (ca. 1505) 
[AKANB0856] 1504-11-10 

●     Johannes de Etten, kapelaan, magister 
[CKAPB134] 1493-02-27 
[AKAPB253] 1494-06-24 
[AKAPB438] 1494-09-30 
[AKAPB519] 1505-11-10 
[BEGJ021] ....-02-27 (ca. 1500) 
[AKANB0121] 1494-02-27 
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Baden, de 

●     Zymburgia, vrouwe, echtgenote van Engelbrecht II van Nassau, zie Nassau 

Baerle (Bairle), de 

●     Petrus, heer, kapelaan 
[CKAPB794] 1535-10-14 

Baeten 

●     Maria (echtgenote van Joannes Bakse, weldoener) 
[NC140] 1948-02-21 

Bayen 

●     Coppen 
[ZG12] 

Bays, zie Beys  
Back 

●     Johannes, heer, kapelaan 
[AKAPB005] 1536-01-08 
[AKANB0017] 1536-01-08 

Backers (Pistor, Pistoris) 

●     Aleyde, echtgenote van Marcelius Pistoris 
[CKAPB068] 1494-01-26 

●     Godert 
[ZG9] 

●     Johanna, echtgenote van Marcelius Pistoris 
[CKAPB347] 1502-05-27 

●     Johannes Theodericus Pistoris 
[CKAPB945] 1418-12-05 

●     Marcelius Johannes Pistoris 
[CKAPB816] 1495-10-22 

Backx 

●     Evermodus (heer, kanunnik van Tongerloo) 
[NC719] 1867-10-28 
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Bakse 

●     Bernarda (Maria) (convers) 
[NC386] 1947-06-03 

●     Joannes (echtgenoot van Maria Baeten, weldoener) 
[NC140] 1948-02-21 

Balbi 

●     Willericus, vader van de priester Petrus 
[AKANB0733] ....-10-04 (voor 1396) 

●     Petrus, priester, zoon van Willericus 
[AKANB0733] ....-10-04 (voor 1396) 

Balduwini (Balduini) 

●     Johannes 
[AKANB0487] 1520-07-24 

●     Margareta, echtgenote van Johannes Balduwinus 
[CKAPB687] 1543-09-12 
[AKAPB297] 1516-07-26 
[AKANB0491] ....-07-26 (Distr) 
[AKANB0995] 

Balken 

●     Joove, zoon van Jan 
[OC35] ....-07-15 

Baniers (Baviers) 

●     Elysabeth, echtgenote van Ghysbertus Baniers 
[AKANB0342] ....-05-29 

●     Elysabeth, echtgenote van Henricus Baniers 
[CKAPB981] 1430-12-26 

●     Gijsbertus 
[NC268]....04-08 
[ZG51] 

●     Gijsbertus 
[CKAPB372] 1456-06-05 
[AKANB0364] 1456-06-06 
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Barbiers (Barbitonsoris) 

●     Elisabeth (zuster) 
[NC189] 1690-03-12 

●     Cornelia 
[BEGJ134] ....-09-14 (ca. 1510) 
[BEGJ183] ....-11-25 (ca. 1510) 

●     Reyner 
[CKAPB262] 1448-04-22 

●     Walterus 
[CKAPB064] 13..-01-26 

Barcouda, de 

●     Franco, heer, kanunnik 
[AKANB0427] 1429-06-29 

Barlandia 

●     Theodericus dictus (vader van zuster/priorin Anna) 
[NC502]vn (ca. 1292) 

Barptholomeus (Bartholomei) 

●     Adrian Bartholomei Johannis, zie Jansen/Joannis 
●     Adrianus Jacobus 

[CKAPB414] 1509-06-21 
●     Henricus Bartholomei Johannis, zie Jansen/Joannis 
●     Jacobus 

[CKAPB842] 1481-10-30 
●     Johannes Jacobus, magister, kapelaan 

[CKAPB532] 1512-07-30 
[AKAPB306] 1512-07-30 
[AKANB0506] 1512-07-30 

●     Katherina, dochter van Barptholomeus 
[CKAPB891] 1530-11-17 

●     Katherina Bartholomei Johannis, zie Johannis 
●     Rolandus 

[CKAPB943] 1479-12-04 

Bartels 

●     Wilhelmus, heer, kapelaan 
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[AKAPB208] 1507-05-20 
[AKANB0324] 1507-05-20 

Bastaert, zie: Petrus de Sovenberger  
Bauwens (Bouwens) 

●     Johannes Baldewinus, echtgenoot van Margareta Bouwens 
●     Monica (Elisabeth) (convers) 

[NC539] 1752-08-13 

Bavel, van 

●     Godert 
[ZG50] 

●     Mathilde (zuster te Petropolis) 
[NC43] ....-01-14 (20e eeuw) 

Baviers, zie Baniers  
Beeck, van/van der (Beek, Rivo, Beken) 

●     Egidius, heer, deken OLV kerk Breda 
[AKAPB537] ....-11-20 
[AKANB0883] 1398-11-20 

●     Elysabeth, echtgenote van Wijtmannus van der Beeck 
[CKAPB764] 1411-10-08 

●     Gertrude, echtgenote van Wijtmannus de Beeck senior  
[NC307] ....04-25 
[CKAPB273] ....-04-26 
[AKANB0260] ....-04-25 (voor 1449) 

●     Godefridus, heer, priester 
[AKAPB538] ....-11-20 
[AKANB0880] ....-11-20 (voor 1376) 

●     Henricus (bisschop van Breda) 
[NC693] 1884-10-14 

●     zie: Johanna Maria Vermeulen 
●     Johannes 

[NC817]vn 
●     Johannes de Rivo, kanunnik H. Kruiskerk te Luik 

[AKAPB211] 1430-05-21 
[AKANB0327] ....-05-21 

●     Johannes, meester, kanunnik te Breda 
[NC371] ....05-27 
[CKAPB340] 1435-05-25 
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[AKAPB214] 1435-05-25 
[AKANB0336] 1435-05-25 
[AKANB0405] ....-06-22 
[AKANB0471] ....-07-17 
[AKANB0636] ....-09-07 
[AKANB0909] ....-11-30 

●     Johannes, junior, heer 
[CKAPB923] 1454-11-30 

●     Lambertus, magister, kanunnik, investitus Groot-Zundert 
[AKAPB588] ....-12-16 
[AKANB0963] ....-12-16 (ca. 1400) 

●     Zebertus/Zettebertus, deken, deken OLV kerk Breda 
[AKAPB343] ....-08-15 
[AKANB0561] 1340-08-16 

●     Sophia Swerts de Beeck, zie: Swerts 
●     Wijtmannus, senior 

[CKAPB670] 1410-09-07 
[AKANB0641] ....-09-08 

●     Wijtmannus, junior 
[NC215] ....-03-22 
[CKAPB196] 1441-03-26 
[AKAPB119] 1441-03-26 
[AKANB0186] 1441-03-26 

Beekmans 

●     Agatha (Petronilla) (suppriorin van Neerpelt) 
[NC300] 1892-04-22 

●     Petrus (weldoener) 
[NC13] 1892-01-04 

Beers (Bers, Beerse, Beersse) 

●     Gertrude Melis, echtgenote van Jacobus de Beerse 
[AKAPB341] 1520-08-14 
[AKANB0557] 1520-08-14 
[CKAPB589] 1520-08-14 

●     Henricus, vader van heer Johannes Beers 
[CKAPB753] 1532-10-03 

●     Jacobus 
[CKAPB721] 1500-09-25 
[AKAPB423] 1500-09-25 
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[AKANB0689] 1500-09-25 
●     Johannes, heer, kapelaan, zoon van Henricus 

[CKAPB753] ....-10-03 
[CKAPB772] 1532-10-09 
[AKAPB465] 1532-10-09 
[AKANB0758] 1532-10-09 

●     Cornelia, echtgenote van Henricus Beers 
[CKAPB756] 1532-10-05 

●     Maria, echtgenote van Johannes de Berse/Beerse 
[AKAPB102] 1506-03-16 
[AKANB0165] 1505-03-17 

Beerten 

●     Wouter 
[ZG39] 

Beijs (Bays, Becie) 

●     Adriana, echtgenote van Henricus Beys 
[CKAPB434] 1428-06-26 

●     Adrianus Mola, alias Beys, heer, kapelaan 
[CKAPB140] 1479-03-01 
[AKANB0124] 1429-02-28 

●     Elisabeth (echtgenote van Johannes) 
[NC535]vn (1435) 
[AKANB0437] 1435-07-03 

●     Elisabeth dochter van Arnoldus 
[NC653] ....-10-01 (voor 1415) 

●     Heylwig echtgenote van Johannes Beys 
[CKAPB240] 1472-04-13 
[CKAPB459] 1435-07-03 

●     Henricus 
[CKAPB809] 1422-10-20 

●     Henricus, alias van der Meulen 
[CKAPB066] 1456-01-26 

●     Henricus (meester) 
[NC210] ....-03-21 (ca. 1530) 

●     Jacobus, heer, kanunnik in Breda 
[NC746] ....-11-09 
[CKAPB873] 1437-11-10 
[AKANB0855] 1437-11-10 

●     Johannes, zoon van magister Cornelius Beys 
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[AKAPB478] 1489-10-15 
[AKANB0783] ....-10-15 

●     Johannes Becie/Beijs, heer, priester  
[CKAPB063] 1530-01-25  
[CKAPB120] 1530-02-22 
[CKAPB182] 1530-03-21 
[CKAPB209] 1530-04-01 
[CKAPB282] 1530-04-30 
[CKAPB318] 1530-05-13 
[CKAPB445] 1530-06-29 
[CKAPB517] 1530-07-23 
[CKAPB541] 1530-08-01 
[CKAPB689] 1530-09-13 
[CKAPB695] 1530-09-15 
[CKAPB759] 1530-10-06 
[CKAPB850] 1530-11-02 
[CKAPB971] 1530-12-20 
[AKAPB129] 1530-04-01 
[BEGJ038] ....-04-01 
[AKANB0205] 1531-04-01 

●     (alias van der Molen), Joannes, echtgenoot van Elisabeth 
[NC535] ....-08-11 
[CKAPB581] 1434-08-13 
[AKANB0550] 1434-08-13 

●     Cornelius, magister, echtgenoot van vrouwe Maria 
[AKAPB412] 1471-09-16 
[AKANB0664] .....-09-16 

●     Margareta, echtgenote van Johannes Beys 
[NC382] ....-06-02 (voor 1473) 
[CKAPB362] ....-06-02 
[CKAPB915] ....-11-27 

●     Maria, echtgenote van magister Cornelius Beys, vrouwe 
[AKAPB196] 1475-05-15 
[AKANB0309] 1475-05-15 

●     Rudolphus, heer, kapelaan 
[CKAPB450] 1581-06-30 

Beionis 

●     Arnoldus 
[AKAPB058] ....-02-12 
[AKAPB468] ....-10-11 
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[AKANB0767] ....-10-11 (voor 1479) 
●     Elizabeth Arnoldus Beionis 

[AKAPB443] ....-10-02 
[AKANB0725] ....-10-02 (voor 1415) 

Beke, zie Beek  
Beckers (Becker) 

●     Jan Jans 
[ZG8] 

●     Mercelijs die 
[ZG34] 

Bellens 

●     Anastasia (Joanna) (zuster) 
[NC493] 1646-07-21 

Bemmel, van 

●     Godefrida (Maria) (zuster) 
[NC58] 1787-01-18 

Berchem, van 

●     Aert/Arnoldus, heer, ridder, echtgenoot van Oda de Roye 
[ZG25] 
[AKANB0340] ....-05-28 

●     Oda de Roye, echtgenote van heer Arnoldus de Berchem, ridder, vrouwe 
[AKANB0340] ....-05-28 

Bergis, de (Bergen) 

●     Godefridus 
[AKANB0990] ....-12-29 

●     Catharina (priorin voor de kloosterhervorming) 
[NC361] ....-05-22 (1331?) 

Berkers 

●     Gilberta (Anna Cath.) (zuster) 
[NC559] 1839-08-23 
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Bernasyen (Bernagien, Bernaedsie), de 

●     Antonius, zoon van Antonius de Bernagien 
[AKAPB272] 1536-07-04 
[AKANB0444] 1536-07-04 

●     Eva, dochter van Anthonius de Bernasyen 
[CKAPB303] 1536-05-07 

●     Zoete, dochter van Henricus van Bernaedsie 
[BEGJ151] ....-10-01 (voor 1500) 

Bers, zie Beers  
Bertels 

●     Joannes (echtgenoot van Catharina) 
[NC70] ....-01-23 (ca. 1500) 
[OC8] ....-01-23 

Berten 

●     Elysabeth Katherina, dochter van Henricus 
[CKAPB004] 1454-01-01 
[CKAPB046] 1454-01-19 
[CKAPB054] 1454-01-22 
[CKAPB341] 1454-05-25 
[CKAPB387] 1454-06-10 

●     Gertrude 
[CKAPB713] 1478-09-22 

●     Johannes 
[CKAPB736] 1420-09-28 

●     Catharina, echtgenote van Henricus Berten 
[NC367] ....-05-25 
[CKAPB339] ....-05-25 

●     Katherina, dochter van henricus Berten 
[CKAPB914] 1477-11-26 

●     Margriet 
[BEGJ200] ....-12-19 (1e helft 16e eeuw) 

●     Petrus, heer 
[CKAPB385] ....-06-10 

Bertoutssoen 

●     Jan 
[ZG16] 
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Betken 

●     Katherina, dochter van Ancelmus Betken 
[CKAPB546] 1517-08-02 

Betten 

●     Engel 
[BEGJ026] ....-03-08 (ca. 1560) 
[BEGJ236] 

●     Clara, alias Rybaerts zie: Rybaert 

Bever 

●     Johannes, zoon van Johannes Snepaerts 
[AKANB0380] ....-06-14 

Beveren 

●     Joannes Antonius (heer, priester in Auderghem, weldoener) 
[NC549] 1900-08-20 

Beversluys, de 

●     Aleyde, vrouwe 
[AKAPB419] 1493-09-22 
[AKANB0682] 1493-09-22 

●     Elizabeth de Beversluys, echtgenote van Johannes de Nederven, vrouwe, zie Nederven 
●     Johannes 

[CKAPB259] 1459-04-21 
[AKAPB153] 1458-04-21 
[AKANB0249] 1459-04-21 

●     Katherina de Beversluys, echtgenote van Johannes de Holten, zie Hulten 
●     Clara, echtgenote van Johannes Beversluys 

[AKAPB264] 1459-06-28 
[AKANB0425] 1459-06-28 

●     Margareta, vrouwe 
[AKAPB065] 1484-02-20 
[AKANB0104] 1483-02-20 

●     Maria Clara  
[CKAPB443] 1459-06-29 
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Bye (Bies), de 

●     Anna Willems van Overacker de Bie, zie Overacker 
●     Elisabeth, echtgenote van Johannes, moeder van Mechteld 

[AKANB0379] ....-06-13 
●     Gijsbertus 

[NC113] ....-02-11 (1351) 
[AKAPB057] ....-02-11 
[AKANB0092] 1351-02-11 

●     Henricus, echtgenoot van Catharina 
[BEGJ068] ....-06-01 (ca. 1510) 

●     Henricus, heer, deken OLV kerk Breda 
[AKANB0891] 1461-11-23 

●     Henricus, heer 
[CKAPB112] 1504-02-17 
[CKAPB979] 1524-12-25 

●     Jacobus, heer, kanunnik, subdiaken 
[AKAPB326] ....-08-09 
[AKANB0537] ....-08-09 

●     Johannes Bye, echtgenoot van Elisabeth, vader van Mechteld 
[AKANB0379] ....-06-13 

●     Johannes Bie, vader of zoon van Jacobus Roveri 
[AKAPB044] ....-02-03 
[AKANB0076] 1391-02-03 
[AKANB0137] 1399-03-05 

●     Catharina (Katelin), echtgenote van Henricus Bye 
[BEGJ068] ....-06-01 (ca. 1510) 

●     Walterus, heer, kanunnik 
[AKAPB318] ....-08-06 
[AKANB0527] ....-08-06 (voor 1449) 

●     Wilhelmus (armiger)  
[NC151] ....-02-27 (1465)  
[ZG59] 
[CKAPB135] 1400-02-27 
[CKAPB903] ....-11-22 
[AKAPB077] 1465-02-27 
[AKAPB375] 1465-08-30 
[AKANB0120] ....-02-27 
[AKANB0609] ....-08-30 

●     Wilhelmus, junior 
[AKAPB092] 1504-03-10 
[AKANB0152] 1504-03-10 
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Biekens, Anna zie: Bickens, Anna Bies, zie Bye 
Biemans 

●     Adrianus (echtgenoot van Joanna Romme, vader van zuster Agatha, weldoener) 
[NC222] 1920-03-23 

●     Agatha (suppriorin van Petropolis) 
[NC453] 1936-07-03 

Bierwagen 

●     Rosa (Wilhelmina) (priorin van Neerpelt) 
[NC251] 1917-04-01 

Biesemans 

●     Oda (Odrada) (zuster) 
[NC766] 1759-11-18 

Biestraten, van der 

●     Barbara (zuster) 
[NC302] 1564-04-23 

●     Jacobus 
[NC141] ....-02-22 
[OC10] ....-02-22 

●     Johannes Reyneri van der Biestraten 
[AKAPB413] 1484-09-17 

Biggen, zie Piggen  
Bickens (Biekens) 

●     Anna (vrouwe, weldoener) 
[NC409] 1690-06-15 
[OC30] ....-06-15 

Bille 

●     Anthonius, heer, kanunnik 
[AKANB0432] 1457-07-01 

Bijnen 

●     Charles (heer, echtgenoot van Petronella Musters, weldoener 
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[NC 461] 1923-07-06 

Binck (Bink) 

●     Aloysia (Anna Elis.) (zuster) 
[NC611] 1968-09-15 

●     Gilberta (Antonia) (vrouwe, priorin) 
[NC130] 1892-02-17 

●     Josepha (Jacoba) (zuster) 
[NC108] 1890-02-07 

Bystroe (Binstro, Bynstroe, Binstroes) 

●     Dierick (vader van zuster Juette) 
[NC706]vn (ca. 1377) 

●     Hildegondt dochter van Pauwel, echtgenote van Johannes Ruijssener senior 
[NC583]vn (ca. 1404) 

●     Jutta (zuster, dochter van Dierick, moeder van Catharina) 
[NC262]vn 
[NC706]vn 9NC788]vn (ca. 1377) 

●     Jutta, echtgenote van Paulus  
[NC706] ....-10-20 (1400) 
[AKAPB489] ....-10-22 
[AKANB0802] ....-10-22 (voor 1400) 

●     Catharina, echtgenote van Andreas Bots, zie Bots 
●     Petrus (zoon van Paulus) 

[NC523] ....-08-06 
●     Pauwel, vader van Hildegondt 

[NC583]vn (ca. 1400) 
[NC706] 

●     Petrus, zoon van Pauwel 
[AKANB0532] ....-08-07 (voor 1403) 

●     Theodericus (vader van zuster Jutta) 
[NC788] ....-11-27 (1376) 
[AKANB0882] 1376-11-20 

Blayen (Blayel, Blaeyen), de/van 

●     Elizabeth Petrus Johannes, weduwe van Walterus de Blayen 
[AKAPB580] 1483-12-13  
[AKANB0955] ....-12-13 

●     Cornelis 
[BEGJ059] ....-05-12 (ca. 1540) 
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[BEGJ210] (1e helft 16e eeuw) 

Blarincs (Blerincx, Blarincx, Blaerincx) 

●     Aleyde 
[NC204] ....-03-19 
[NC742]vn 
[AKAPB106] ....-03-19 
[AKANB0166] ....-03-19 (voor 1428) 

●     Aleyde 
[AKAPB517] ....-11-08 
[AKANB0850] ....-11-08 

●     Hadewig, echtgenote van Arnoldus Blerincx 
[CKAPB193] 1506-03-25 

●     Johannes, heer, deken St. Pieter Luik 
[CKAPB509] 1519-07-20 

●     Mechteld, echtgenote van Anthonius Bleerincks 
[CKAPB241] 1499-04-13 

●     Rumoldus, heer 
[AKAPB019] 1521-01-17 
[AKANB0030] 1521-01-17 

Blerincx, zie Blarincx 
Blerck, van 

●     Gertrude (Catharina) (convers en zuster) 
[NC249] 1783-03-31 

Blioul, du 

●     Jheronimus, heer, magister, deken OLV kerk Breda 
[CKAPB265] ....-04-22 
[CKAPB704] 1539-09-18 (verkiezing tot deken) 
[AKAPB015] 1556-01-15 
[AKAPB046] ....-02-03 
[AKAPB085] ....-03-06 
[AKAPB136] ....-04-07 
[AKAPB157] 1556-04-22 
[AKAPB176] ....-05-04 
[AKAPB229] ....-06-08 
[AKAPB274] ....-07-05 
[AKAPB310] ....-08-01 
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[AKAPB388] ....-09-05 
[AKAPB439] 1556-09-30 
[AKAPB449] ....-10-03 
[AKAPB516] ....-11-07 
[AKAPB559] ....-12-04 
[AKANB0002] ....-01-01 
[AKANB0071] ....-02-01 
[AKANB0128] ....-03-01 
[AKANB0203] ....-04-01 
[AKANB0252] 1556-04-22 
[AKANB0273] ....-05-01 
[AKANB0431] ....-07-01 
[AKANB0511] ....-08-01 
[AKANB0718] ....-09-30 
[AKANB0913] ....-11-01 
[AKANB1006] 

Bloemaerts 

●     Anthonia 
[BEGJ109] ....-08-05 (ca. 1500) 
[BEGJ208] 

Block (Bloeck, Blox) 

●     Anna Maria (Maria) (zuster) 
[NC774] 1738-11-21 

●     Anthonius Bloeck 
[CKAPB405] 1439-06-17 

●     Arnoldus 
[AKAPB141] ....-04-11 
[AKANB0227] ....-04-11 

●     Henricus 
[AKANB0480] ....-07-22 

●     Katherina 
[CKAPB677] 1427-09-09 

●     Catharina (Cornelia) (zuster) 
[NC531] 1760-08-09 

●     Petrus de Fine alias Block zie: Fine, de 

Boech (Booch, Boich) 
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●     Adriana, dochter van Cornelius Boech, echtgenote van Petrus Conincks 
[CKAPB597] 1539-08-16 

●     Johannes, heer, kapelaan 
[CKAPB047] 1525-01-19 
[CKAPB106] 1525-02-14 
[CKAPB181] 1525-03-21 
[CKAPB221] 1525-04-06 
[CKAPB291] 1525-05-03 
[CKAPB366] 1525-06-03 
[CKAPB516] 1525-07-23 
[CKAPB597] 1539-08-16 
[CKAPB616] 1525-08-22 
[CKAPB694] 1525-09-15 
[CKAPB762] 1525-10-07 
[CKAPB849] 1525-11-02 
[CKAPB970] 1525-12-20 
[CKAPB978] 1525-12-25 
[AKAPB369] 1525-08-29 
[AKAPB508] 1539-11-03 
[AKAPB605] 1546-12-29 
[AKANB0988] ....-12-28 

Boechmaker (Boichmaker) 

●     Godefridus de Helvoirt, alias Boichmaker Zie: Helvoirt 
[CKAPB178] 1435-03-19 

●     Godefridus, zoon van Petrus 
[CKAPB047] 

●     Maria, echtgenote van Godefridus Bochmaker 
[CKAPB251] 1544-04-17 1525-01-19 

Boeykens (Boeyens, Boykens, Buydens) 

●     Dimpna de Chaem, echtgenote van Cornelius Boeyens/Buydens 
[AKAPB288] 1505-07-18 
[AKANB0472] 1505-07-18 

●     Engelberge, dochter van Henricus en Margareta Boeykens 
[AKAPB006] ....-01-09 
[AKANB0018] ...-01-09 

●     Henricus, echtgenoot van Margareta, vader van Engelberge 
[AKAPB006] ....-01-09 
[AKANB0018] ....-01-09 
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●     Margareta, echtgenote van Henricus Boeykens, moeder van Engelberge 
[AKAPB006] ....-01-09 
[AKANB0018] ....-01-09 

●     Wilhelmus 
[CKAPB238] 1518-04-12 
[AKAPB144] 1518-04-12 
[AKANB0234] 1518-04-12 

Boeymer (Boeymaer), de 

●     Gosuinus 
[CKAPB349] 1457-05-28 

●     Heylwig 
[CKAPB150] 1431-03-05 

●     Johannes 
[CKAPB019] 1444-01-08 

●     Zuete 
[CKAPB197] ....-03-27 

●     Zoeta, echtgenote van Gosuinus de Boeymer 
[CKAPB718] 1422-09-25 

●     Wilhelmus 
[CKAPB888] 1451-11-17 
[AKANB0873] 1451-11-17 

Boecx 

●     Ancelmus (echtgenoot van Elisabeth) 
[NC420] ....-06-20 

●     Elisabeth (echtgenote van Ancelmus) 
[NC420] ....-06-20 

Boel (Boelen) 

●     Angela (Agatha) (zuster) 
[NC180] 1823-03-09 

●     Elysabeth 
[CKAPB817] ....-10-23 (met Petrus Rysnaelde) 

●     Gertrude echtgenote van Gerardus Boelen 
[CKAPB789] 1491-10-13 

●     Henricus 
[CKAPB664] ....-09-06 

●     Hermannus 
[CKAPB174] 1543-03-17 
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●     Cornelius 
[CKAPB174] 1543-03-17 

●     Maria 
[CKAPB174] 1543-03-17 
[CKAPB180] 1515-03-20 

●     Nycholaus 
[CKAPB547] 1422-08-03 

●     Petrus, zoon van Thielmannus Boelen 
[CKAPB728] ....-09-26 

●     Radulphus 
[CKAPB174] 1543-03-17 

●     Zebertus, heer, kapelaan 
[CKAPB322] 1526-05-15 
[AKAPB198] 1526-05-15 
[AKANB0311] 1526-05-15 

Boerchmans, zie Borchmans  
Boeverien, de 

●     Egidius 
[AKANB0577] ....-08-19 (voor 1484) 

Bogaerts 

●     Jacoba (Wilhelmina) (convers en zuster) 
[NC120] 1919-02-13 

●     Monica (Henriken) (convers) 
[NC552] 1680-08-21 

Boijen 

●     Petronilla (echtgenote van Franciscus van Waardenburg, weldoener) 
[NC638] 1873-09-26 

Boykens, zie Boeykens 
Bocholt, zie: Walburge Masschereels, vrouwe van Bol-Looyen, van der 

●     Francisca 
[NC137] 1950-02-19 

Bollaerts 

●     (met zijn zuster Catharina) 
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[NC509] ....07-31 
●     Wouter 

[ZG61] 

Bom 

●     Maria Adriana Philomena Antonia (weldoener) 
[NC316] 1955-04-26 

●     Philomena Adriana Maria Elisabeth (weldoener) 
[NC397] 1954-06-09 

Bondaf, van 

●     Wouter 
[ZG28] 

Bonte (Bont, Bonten), dictus 

●     Elysabeth, dochter van Martinus Bonten 
[CKAPB398] 1527-06-13 

●     Gerardus dictus Bonten 
[NC174] ....-03-06 (14e eeuw) 
[AKAPB091] ....-03-10 
[AKANB0151] ....-03-10 

●     Gerardus, heer 
[AKAPB345] ....-08-16 
[AKANB0565] 1382-08-16 

●     Christianus, magister, deken Gummaruskerk te Lier 
[AKANB0387] ....-06-17 

●     Margareta, echtgenote van Henricus Bont 
[CKAPB205] 1520-3-31 

●     Martha de (convers en zuster) 
[NC57] 1689-01-18 

●     Maria 
[NC63] ....-01-21 (ca. 1428) 

●     Maria, dochter van Henricus 
[CKAPB161] 1527-03-11 

●     Peeter 
[ZG7] 

●     Peteren Peters (begijn) 
[NC143]vn (ca. 1440) 

●     Petrus 
[NC143] ....-02-24 (ca. 1411) 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/RGNB.HTM (19 of 32) [16/11/2008 13:10:24]



Namen B

[AKANB0116] 1411-02-25 
●     Petrus, heer, kapelaan 

[CKAPB375] 1544-06-05 
●     Sophia, echtgenote van Wilhelmus Bonten 

[AKAPB265] ....-06-30 
[AKANB0429] 1487-06-30 

●     Wilhelma de (vrouwe, begijn) 
[NC679] ....-10-08 (ca. 1452) 

●     Wilhelmus dictus 
[AKAPB395] ....-09-08 
[AKANB0640] 1476-09-08 

Boogh zie Boech 
Boots 

●     Jacobus 
[AKAPB503] ....-10-30 

Bordonc 

●     Catharina (zuster, donate) 
[NC712] 1476-10-24 

●     Catharina de (weduwe) 
[NC605] 1479-09-13 

Borch, de 

●     Mathias, pastoor van Delft 
[CKAPB121] ....-02-23 

Borchgreve 

●     Arnolda (zuster, ging naar Zennewijnen) 
[NC629]vn (ca. 1467] 

Borchman (Boerchmans) 

●     Johannes, heer, kanunnik 
[AKAPB138] 1517-04-08 
[BEGJ042] ....-04-08 
[AKANB0220] 1525-04-08 

Borghst (Borcxt, Castro, Borchts), de 
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●     Gijsbertus de Castro, heer, kanunnik 
[AKAPB435] ....-09-30 
[AKANB0708] 1398-09-29 

●     Joannes, ridder  
[NC434] ....-06-24 (voor 1438) 
[AKAPB256] ....-06-25 
[AKANB0413] ....-06-25 

Borcht, de 

●     Mathias, heer, investitus de Delft 
[AKANB0108] ....-02-23 
[AKANB068] ....-02-23 

Borgwal, de 

●     Hugo 
[NC380] ....-06-01 

Borrekens 

●     Maria (meesteres meisjesschool Catharinadal) 
[NC381]vn (ca. 1612) 

Bortendonc, de 

●     Avesoeta (priorin voor de kloosterhervorming) 
[NC651] ....-09-30 (13e eeuw) 

Bos (Bossche), van den/de 

●     Agnes (Elisabeth) (zuster) 
[NC484] 1762-07-17 

●     Elizabeth de Bossche 
[AKAPB381] ....-09-02 
[AKANB0619] 1371-09-02 

Botermans 

●     Adrianus (echtgenoot van Anna Oomen, weldoener) 
[NC5] 1915-01-02 
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Botlant, de (Butlant) 

●     Elisabeth, echtgenote van ridder Joannes de Campe, vrouwe, zie Campe 
●     Jacoba, zie Tierloet 
●     Jacobus 

[CKAPB708] 1495-09-21 
●     Joannes (echtgenoot van Elisabeth) 

[NC768] ....-11-19 (voor 1415) 

Bots 

●     Andreas, echtgenoot van Catharina Binstroe 
[NC607]vn (voor 1418) 
[AKANB0835] 1418-11-01 

●     Katherina, echtgenote van Jacobus Bots 
[AKANB0970] ....-12-18 

●     Katherina Binstroes, echtgenote van Andreas Bots 
[NC607] ....-09-14 (voor 1418) 
[AKAPB406] ....-09-13 
[AKANB0655] ....-09-13 

Bottelgier 

●     Heylwig, echtgenote van Petrus Bottelgier 
[CKAPB011] 1446-01-04 

●     Petrus  
[CKAPB469] 1446-07-05 

Boubert 

●     Johannes de Boubert, dit Pergamont, zie Pergamont 

Bourgondië, van 

●     Philips 
[NC554]vn 

Bouwens, zie Bauwens  
Brabant, van 

●     hertog 
[NC151]vn 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/RGNB.HTM (22 of 32) [16/11/2008 13:10:24]



Namen B

Braeckbroeck, de 

●     Elysabeth 
[CKAPB297] ....-05-06 

Bramen, zie Bremen  
Brants (Brant, Brand, Brande) 

●     Adrianus 
[AKAPB314] 1455-08-03 

●     Adriesijnce (zuster, dochter van Jorys Brants) 
[NC358] 1592-05-20 

●     Anthonius 
[CKAPB384] 1536-06-09 

●     Beatrijs 
[CKAPB399] 1432-06-14 

●     Elysabeth, echtgenote van Johannes 
[CKAPB084] 1470-02-03 

●     Johannes 
[CKAPB801] ....-10-17 

●     Johannes 
[AKAPB240] ....-06-17 
[AKANB0386] ...-06-17 (voor 1481) 

●     Johannes, senior 
[CKAPB061] ....-01-25 

●     Johannes, echtgenoot van Elysabeth 
[CKAPB084] 1470-02-03 

●     Cornelia, echtgenote van Nycholaus van den Brande 
[CKAPB861] 1490-11-05 

●     Cornelis Peters van den 
[NC61]

●     Georgius (echtgenoot van Catharina) 
[NC225]....-03-25 

●     Michael (kanunnik te Bergen op Zoom) 
[NC 225] ....-03-25 

●     Petronilla van den (echtgenoot van Antonius Tillaart, weldoener) 
[NC93] 1914-02-02 

Braxatoris, zie Brouwers Breda, de 

●     Elisabeth, de Lecka (zuster) 
[NC348] 1457-05-13 
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Brecht, van 

●     Elisabeth (zuster) 
[NC236] 1613-03-28 

●     Jacobus, zoon van Godefridus de Brecht, ridder 
[AKAPB567] 1559-12-07 
[AKANB0936] 1559-12-07 

●     Jacobus, heer 
[CKAPB392] 1452-06-11 

●     Johannes, zoon van Hadewig van den Wyngaert, echtgenoot van Thoederica Livits en neef 
van Egidius van den Wyngaert 
[AKANB0421] ....-06-27 

●     Johannes, heer, kapelaan 
[CKAPB407] 1549-06-17 
[AKANB0389] 1552-06-17 

●     Katherina de Limelecht/Lymeleth, echtgenote van Godefridus de Brecht, vrouwe 
[AKAPB573] 1534-12-09 
[AKANB0945] 1533-12-09 

●     Theoderica, echytgenote van Johannes van Brecht 
[AKANB0421] ....-06-27 

Bremen (Bremmen, Bramen), van 

●     Elysabeth Thomas 
[BEGJ041] ....-04-04 ca. 1560 

●     Thomas 
[BEGJ047] ....-04-13 ca. 1560 

Brievincx 

●     Egidius, heer, magister, kapelaan 
[CKAPB015] 1566-01-06 
[AKAPB004] 1566-01-06 
[AKANB0014] 1566-01-06 

Brinkel, van 

●     Looyck 
[ZG63] 

●     Ludovicus Gruters, alias Brinckels, echtgenoot van Heylwich, zie Gruters 

Broeders 
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●     Andrea (Maria Christina) (zuster, organist) 
[NC705] 1960-10-19 

●     Gilberta (Ida) (zuster) 
[NC122] 1892-02-14 

●     Jacoba (convers) 
[NC818] 1708-12-12 

●     Johanna (zus van Wilhelmus, weldoener) 
[NC151] 1911-01-16 

●     Wilhelmus (broer van Johanna (weldoener) 
[NC151] 1911-01-16 

Broeckhoven (Broeghoven), van 

●     Henricus, echtgenoot van Margriet 
[BEGJ027] ....-03-11 (ca. 1518) 

●     Margriet, echtgenote van Henricus van Broeckhoven 
[BEGJ027] ....-03-13 (ca. 1518) 

●     Reynerus, zoon van Willem 
[ZG42]vn 

Bronkorst, de 

●     Hadewige 
[NC488] ....-07-20 

Brouhezen, de zie: Buhezen  
Brouwers (Brouwer, Braxatoris, Fermentatoris) 

●     Adam (meester, vader van Maria Anna, echtgenoot van Cornelia de Jong) 
[NC741]vn 
[OC51] 
[NC741]vn .....-11-07 

●     Aleyde, echtgenote van Nout Brouwers 
[CKAPB006] 1400-01-02 

●     Arnoldus genoemd Nout, Tinctoris 
[CKAPB685] 1419-09-12 
[AKAPB405] ....-09-13 
[AKANB0656] ....-09-13 

●     Egidius Johan Goderts, die Brouwer, echtgenoot van Catherina dochter van Barthelmeus 
Janssn. 
[CKAPB568] 1567-08-09 
[BEGJ018] ....-10-20 

●     Elisabeth (filia devota, zus van Maria) 
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[NC67] 1767-01-22 
[NC741] 

●     Evermoda (maria) (priorin van Neerpelt) 
[NC169] 1895-03-04 

●     Franciscus (heer, kanunnik van Berne, proost) 
[NC566] 1866-08-29 
[NC845]vn 

●     Gerardus Fermentatoris, broer van Herborch 
[NC508] ....-07-30 
[AKAPB195] ....-05-15 
[AKANB0308] ....-05-15 

●     Herborch zuster van Gerardus Fermentatoris 
[NC508]vn 
[AKANB0308] ....-05-15 

●     Jacobus 
[BEGJ081] ....-06-24 (ca. 1500) 

●     Johannes Braxatoris, magister, kanunnik te Antwerpen 
[AKAPB270] 1463-07-04 
[AKANB0442] 1464-07-04 

●     Caecilia (Johanna) (zuster) 
[NC106] 1763-02-07 

●     Catherina, dochter van Barthelmeus Janssn., echtgenote van Gielis (Egidius) Johan Goderts 
die Brouwer 
[BEGJ018] ....-10-20 (ca. 1541) 
[CKAPB032] 1530-01-13 
[CKAPB568] 1567-08-09 
[AKAPB276] 1567-07-09 
[BEGJ089] ....-10-20 (ca. 1541) 
[BEGJ165] ....-10-20 (ca. 1541) 
[AKANB0453] ....-07-09 
[AKANB0800] 1531-10-20 

●     Clara (Petronilla) (vrouwe, priorin) 
[NC227] 1777-03-25 (OCblad19) 

●     Maria Anna (zuster van Elisabeth) 
[NC741] 1766-11-07 
[OC51]vn ....-11-07 

●     Maria dochter van Jacob Brouwer 
[BEGJ115] ....-08-19 (ca. 1500) 

●     Maria Margaretha (Elisabeth) (suppriorin en novicenmeesteres) 
[NC708] 1709-10-20 

●     Mechteld Nout de Brouwer 
[CKAPB566] ....-08-09 

●     Sussanna (Aldegunde) (convers en zuster) 
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[NC532] 1819-08-09 
●     Theresia (zuster en novicenmeesteres) 

[NC674] 1749-10-06 

Brovel, van 

●     Maria (vrouwe) 
[NC750] 1669-11-10 

Brueken, de 

●     Elisabeth (vrouwe) 
[NC252] ....-04-02 

Bruesel,de zie Bruxella  
Bruggen (Ponte, de; Brugghen) 

●     Arnoldus 
[AKAPB073] 1440-02-24 

●     Elizabeth, echtgenote van Hermannus (Henricus?) de Ponte 
[AKAPB081] ....-03-02 
[AKANB0130] ....-03-02 

●     Gerardus 
[NC480] ....-07-15 (1400) 
[AKAPB281] ....-07-13 
[AKANB0460] 1400-07-13 

●     Gertrude 
[CKAPB350] 1461-05-28 

●     Gijsbertus 
[AKAPB362] ....-08-22 

●     Herman 
[CKAPB984] 1466-12-27 

●     Hilla 
[NC402] ....-06-13 

●     Johannes 
[AKANB0915] ....-12-02 (14e eeuw) 

●     Volckwyf, echtgenote van Hermannus Brugghen 
[CKAPB052] 1466-01-21 

Bruhezen (Brouhezen, Bruhesen), van/de 

●     Adrianus, ontvanger van de heer van Nassau 
[AKAPB071] 1514-02-23 
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[AKANB0112] 1513-02-23 
●     Heilwig de Meykenbroeck, echtgenote van Rutgher de Bruhezen, moeder van Cornelis 

[AKANB0056] ....-01-25 
●     Heylwich, dochter van Godefridus de Nispen, echtgenote van Johannes de Brouhezen 

[AKAPB135] 1535-04-05 
[AKANB0214] 1535-04-05 

●     Hildegunde Heremans, echtgenote van Cornelis de Bruhezen 
[AKANB0254] 1504-04-23 

●     Johannes 
[AKAPB354] 1514-08-18 
[AKANB0570] 1514-08-17 

●     Cornelys, echtgenoot van Hildegunde Heremans 
[ZG10] 
[ZG55] 
[AKANB0254] 1504-04-23 

●     Mechteld de Lecka, eerste echtgenote van Cornelis de Bruhezen 
[AKANB0546] 1491-08-12 

●     Rutgher, echtgenoot van Heilwig de Meykenbroeck, vader van Cornelis 
[AKANB0056] 

Bruyn, de (Bruynen,Bruyn) 

●     Arnoldus 
[CKAPB057] ....-01-24 

●     (vrouwe, echtgenoot van de rentmeester van het klooster) 
[NC722] ....-10-30 

●     Joannes (heer, rentmeester, weldoener) 
[NC630] ....-09-23 (na 1479, voor 1862) 

●     Judocus, heer, kapelaan 
[CKAPB653] 1525-09-02 

●     Cornelia (vrouwe, dochter van de rentmeester Joannes) 
[NC737] ....-11-06 

●     Aechtken 
[ZG3] 

Brusselaers 

●     Clara (zuster) 
[NC597] 1661-09-10 

Bruxella, de (Brussel, Bruesel) 

●     Elisabeth 
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[NC561]vn 
[NC600] ....-09-12 (1377)  
[OC42] ....-09-03 

●     Johannes, heer, kanunnik 
[AKAPB040] ....-02-01 
[AKANB0072] ....-02-01 (voor 1438) 

●     Johannes de Bruesel/Buyschel, heer, kapelaan 
[AKAPB570] 1494-12-08 
[AKANB0940] 1493-12-08 

Buer 

●     Laurentius (Laureys), heer, kapelaan, priester 
[AKAPB295] 1500-07-25 
[BEGJ102] ....-07-25 
[AKANB0490] 1500-07-25 

Buersteden, de/van 

●     Egidius, heer, kanunnik, zoon van Hildegunde van Meer 
[AKAPB162] 1505-04-25 
[AKANB0263] 1504-04-25 
[AKANB0268] ....-04-28 

●     Elysabeth 
[CKAPB582] 1450-08-13 

●     Elisabeth, junior 
[NC73] ....-01-24 
[CKAPB060] 1465-01-24 

●     Engelbertus, heer, priester 
[NC711] ....-10-23 (14e eeuw) 
[AKAPB490] ....-10-23 
[AKANB0806] ....-10-23 

●     Engelbertus, heer, kanunnik 
[AKAPB420] 1509-09-24 
[AKANB0687] 1509-09-24 

●     Johannes, heer, kapelaan 
[CKAPB685] 1419-09-12 
[AKAPB403] 1500-09-12 
[AKANB0653] 1500-09-12 

Buys (Buysen) 
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●     Jutta, echtgenote van Henricus Buysen 
[CKAPB290] 1425-05-03 
[AKANB0278] 1425-05-02 

●     Goeswinus (meester) 
[NC129] ....-02-17 

●     Mergriet 
[ZG52] 

●     Peternel, begijn te Breda 
[BEGJ198] ....-12-16 (ca. 1510) 

●     Servatius zie: Busen, Servatius (NC542) 

Buyschel. de 

●     Johannes, heer, kapelaan, zie Bruxella 

Buyten, de (Buiten) 

●     Adrianus, zoon van Johannes Petrus Buyten 
[CKAPB291] 1525-05-03 

●     Adrianus, heer, kapelaan 
[CKAPB245] 1540-04-15 
[AKAPB148] 1540-04-15 
[AKANB0240] 1540-04-15 

●     Antonius, heer, kanunnik van H. Mariakerk Trajectum superioris 
[AKAPB018] 1508-01-17 
[AKANB0031] ....-01-17 
[AKANB0605] 1518-08-29 

●     Egidius 
[CKAPB699] 1484-09-17 
[AKANB0667] 1400-09-17 

●     Egidius Wilhelmus, heer, kapelaan 
[AKAPB407] 1533-09-14 
[AKANB0659] 1533-09-14 

●     Elisabeth, vrouwe, echtgenote van Henricus Montens 
[CKAPB427] 1557-06-24 
[BEGJ074] ....-06-14 

●     Gertrude, echtgenote van Petrus van Buyten 
[BEGJ137] 1523-09-19 

●     Hillegonde, weduwe van Cornelis Petrus Nueyten, zie Noyten 
●     Ida de Laerhoven, echtgenote van Egidius de Buyten 

[AKAPB079] 1512-02-27 
[AKANB0122] 1512-02-27 

●     Christianus Petrus 
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[AKAPB084] 1520-03-04 
[AKANB0136] 1520-03-04 

●     Margareta, echtgenote van Petrus Buyten 
[CKAPB605] 1445-08-19 

●     Margareta 
[AKANB0836] 1477-11-01 

●     Petrus, senior 
[CKAPB940] 1445-12-04 

●     Petrus 
[CKAPB848] 1478-11-01 

●     Petrus 
[AKANB0037] 1400-01-18 

●     Petrus, echtgenoot van Gertrude 
[BEGJ137] 1523-09-19 

●     Wilhelmus 
[CKAPB846] 1509-10-31 

Buyx (Buycx) 

●     Mechteld 
[CKAPB557] 1476-08-06 

●     Paula (Catharina) (zuster) 
[NC562] 1667-08-27 

Buckinck 

●     Wilhelmus, heer 
[CKAPB934] 1443-12-03 

Burgimgri 

●     Cornelius Anthonius 
[AKANB0706] 1540-09-28 

Burgmans 

●     Adrianus (heer, weldoener) 
[NC121] 1936-01-06 

●     Elisabeth (weldoener) 
[NC20] 1929-01-06 

●     Johanna Margaretha (weldoener, moeder van zuster Alberta) 
[NC370] 1937-05-26 
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Buriau 

●     Johannes, heer, kapelaan  
[CKAPB471] 1522-07-06 
[AKANB0448] 1522-06-06 

Busen (Buysen), van 

●     Heilken 
[BEGJ030] ....-03-20 ca. 1520 

●     Servatius (heer, kapelaan) 
[NC542] ....-08-17 (1557) 

But 

●     Jacobus 
[AKANB0830] ....-10-30 
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Dalem, de (Daelen, Daelhem, Daelem) 

●     Adriana Monincx, echtgenote van Judocus de Dalen heer van Dongen, vrouwe 
[AKAPB210] 
1535-05-20 [AKANB0326] 1535-05-20 

●     Josina de Daelen, vrouwe, echtgenote van Stephanus Justiani, zie Justiani 
●     Sophia de Daelen 

[CKAPB202] 1462-03-30 
●     Sophia, echtgenote van Zebertus Tierloet, zie Tierloet 
●     Wilhelmus, heer van Dongen 

[NC448] ....-07-01 (1438) 
[NC639]vn 
[NC283]vn (ca. 1413) 
[AKAPB257] 1438-06-25 
[AKANB0415] 1438-06-25 

Daemssen , zie: Damen 
Daesdonck, de 

●     Amelius, heer, priester 
[AKANB0297] 1433-05-11 

●     Heylwich (Heilken), dochter van Willem Anssems en Heylwich Schure 
[BEGJ067] ....-05-30 (ca. 1510) 
[BEGJ182] ....-11-24 (ca. 1510) 

●     Henricus (echtgenoot van Joanna de Nylant) 
[NC847]vn (ca. 1408) 

●     Henricus, echtgenoot van vrouwe Johanna de Botlant 
[CKAPB983] 1408-12-27 

●     Johanna de Botlant, vrouwe, echtgenote van Henricus de Daesdonck 
[CKAPB983] 1408-12-27 

●     Joanna de Nylant (vrouwe, echtgenote van Henricus) 
[NC847] ....-12-27 (1408) 
[AKANB0983] ....-12-26 

●     Cristina, echtgenote van Petrus de Daesdonck, moeder van Johanna en Lilia 
[AKANB0535] ....-08-08 (voor 1480) 

●     Liel (vrouwe), dochter van Petrus de Daesdonck en Cristina 
[NC513] ....-08-02 
[AKANB0535] ....-08-08 (voor 1480) 

●     Lilia (vrouwe) 
[CKAPB831] 1470-10-26 

●     Maria, dochter van Goswinus de Roma, echtgenote van Petrus de Daesdonck 
[AKANB0044] 1487-01-19 

●     Petrus, echtgenoot van Cristina, vader van Johanna en Lilia 
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[AKANB0535] ....-08-08 (voor 1480) 
●     Wilhelmus (heer, biechtvader) 

[NC837] 1533-12-22  
[OC57] ....-12-23 

Dalum (Dalen), de 

●     Adriana Monincx, echtgenote van Judocus de Dalen, vrouwe 
[AKAPB210] 1535-05-20 

●     Gudula 
[CKAPB018] 1485-01-07 
[CKAPB691] 1481-09-14 
[CKAPB771] 1484-10-09 

●     Josina de Dalen, echtgenote van Stephanus Justiniani, zie Justiniani 
●     Sophia de Zalmen, echtgenote van Willem van Dalem, heer van Dongen 

[NC639]vn 

Dam (Damme), van den 

●     Anna Cornelia (echtgenote van Joannes Adrianus Jongeneelen) 
[NC192] ....-03-13 
[OC18] ....-03-13 (ca. 1840) 

●     Gertrude 
[CKAPB706] 1436-09-20 
[AKANB0670] ....-09-18 

●     Godefridus 
[CKAPB852] 1435-11-03 
[AKANB0837] 1436-11-02 

●     Martha (Maria) van den (zuster en convers) 
[NC163] 1808-03-02 

Damen (Daemssen, Damessn., Daemsh, Damish) 

●     Hillegunde Petrus Daemssen 
[CKAPB144] 1566-03-02 

●     Johannes Daemssen, broer van heer Petrus Daems, heer, kapelaan 
[CKAPB507] 1579-07-19 
[AKAPB290] 1579-07-19 
[BEGJ078] 1579-07-19 
[BEGJ100] 1579-07-19 
[AKANB0475] 1579-07-20 

●     Joseph Daemssen, heer, kapelaan 
[CKAPB729] 1536-09-26 
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[AKAPB426] 1536-09-26 
[AKANB0695] 1536-09-26 

●     Cornelia, dochter van Machiel Daems, begijn te Breda 
[BEGJ139] ....-09-21 (ca. 1521) 

●     Mechtild 
[NC614] ....09-17 

●     Michael Daemssen, heer, kapelaan 
[CKAPB128] 1533-02-24 
[AKAPB074] 1533-02-24 
[AKANB0113] 1533-02-23 

●     Petrus 
[CKAPB163] 1480-03-12 

●     Petrus (Pieter), broer van heer Jan Daems, heer, kapelaan 
[CKAPB558] 1579-08-06 
[AKAPB319] 1579-08-06 
[BEGJ100] ....-07-19 
[BEGJ103] ....-07-26 
[AKANB0529] ....-08-06 

Danielis 

●     Johannes, heer, kapelaan 
[CKAPB431] 1510-06-25 
[AKAPB258] 1510-06-25 
[BEGJ082] ....-06-25 
[AKANB0416] 1510-06-25 

Danis 

●     Thomas (heer, kanunnik van Park, proost) 
[NC456] 1760-07-04 

Deken (Decani) 

●     Bartholomea, echtgenote van Egidius 
[CKAPB288] 1481-05-02 

●     Godefridus, echtgenoot van Katherina 
[AKAPB112] ....-03-23 
[AKANB0176] ....-03-23 (voor 1417) 

●     Hugo, heer 
[AKAPB050] ....-02-06 
[AKAPB137] ....-04-08 
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[AKAPB227] ....-06-08 
[AKAPB324] ....-08-08 
[AKAPB455] ....-10-08 
[AKAPB565] ....-12-07 
[AKANB0084] ....-02-06 
[AKANB0218] ....-04-08 
[AKANB0368] ....-06-08 
[AKANB0534] ....-08-08 
[AKANB0744] ....-10-08 
[AKANB0933] ....-12-07 

●     Katherina, echtgenote van Godefridus Decani 
[AKAPB112] ....-03-23 
[AKANB0176] ....-03-23 (voor 1417) 

Deckers (Dekkers) 

●     Adrianus (heer, abt van Tongerloo) 
[NC431] 1915-06-23 

●     Agnes (Christoffelina) (zuster) 
[NC6] 1909-01-03 

Delft, de/van 

●     Adriana (zuster, novice) 
[NC196] 1595-03-14 

●     Dympna 
[CKAPB312] 1420-05-11 

Denissen (Denis, Dyn) 

●     Hendrina (weldoener) 
[NC406] 1887-06-14 

●     Henricus 
[CKAPB822] 1442-10-24 

●     Jacobus 
[CKAPB948] 1487-12-06 

●     Megteld, echtgenote van Johannes Henricus Denis 
[CKAPB222] 1459-04-07 

●     Petrus 
[AKAPB302] 1433-07-29 
[AKANB0499] ....-07-29 

●     Petrus Dyn, heer 
[NC359] ....-05-21 (voor 1524) 
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Derici 

●     Dirwige (echtgenoot van Joannes) 
[NC199]....-03-16 

Deursen 

●     Antonius (echtgenoot van Petronilla Gertrude Dudar) 
[NC82] 1944-01-26 

Dielbeeck 

●     Gertrude van de Campe, echtgenote van Walterus de Dielbeeck 
[CKAPB330] 1478-05-21 
[AKANB0328] 1478-05-21 

●     Katherina de Dielbeeck, alias Scoofs, vrouwe 
[AKAPB333] 1482-08-12 
[AKANB0545] 1482-08-12 

Diependaal, de 

●     Margaretha (convers) 
[NC517] 1518-08-03 

Diepstraten 

●     Brigida (Cornelia) (zuster) [279] 1816-04-12 

Dierickssoen 

●     Adriaen 
[ZG56] 

●     Neel Huygen 
[ZG32] 

Dierix (Dierx) 

●     Caecilia (convers) 
[NC503] 1554-07-26 

●     Paridaen Jan (vader van zuster Mari Paridaens) 
[NC308]vn (ca. 1470) 

●     Woutrudis, echtgenote van Adrianus Diercx 
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[CKAPB114] 1472-02-19 

Diernen 

●     Elysabeth 
[CKAPB778] 1439-10-11 

Diesbeek 

●     Walter van (echtgenoot van Gertrude van den Campe) 
[NC608]vn (ca. 1478) 

Diest 

●     Seeb Aerts van 
[ZG44] 

Dijk (Dijckx, Dyck, Dycke), van/van den/de 

●     Agnes 
[CKAPB021] 1446-01-09 

●     Godefridus 
[CKAPB012] 1447-01-05 

●     Yda 
[CKAPB755] ....-10-05 

●     Johanna, begijn 
[CKAPB813] ....-10-21 

●     Johanna 
[CKAPB937] 1502-12-03 

●     Johannes (echtgenoot van Classina Wilborst, vader van zuster Christina) 
[NC725] ....-11-01 (na 1864) 

●     Katherina 
[CKAPB337] ....-05-24 

●     Christina (dochter van Joannes, zuster) 
[NC725] (na 1864) 

●     Petronella (weldoener)  
[NC22] ....-01-06 (na 1936) 

●     Anna Maria (zus van zuster Isfrida, weduwe van Joh. Tilleman) 
[NC442]vn 

●     Isfrida (Adriana) (zuster) 
[NC442] 1866-06-28 

Dijn (Dyn), zie Denissen  
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Dingemans 

●     Theresia (Johanna) (zuster) 
[NC107] 1859-02-07 

Dinnisen 

●     Maria (echtgenote van Hermannus Hoefnagels, weldoener) 
[NC177] ....-03-08 

Dionisii 

●     Aleyde 
[CKAPB454] 1438-07-02 

●     Beatrijs 
[CKAPB741] 1481-09-29 

●     Gijsbertus 
[CKAPB642] 1486-08-30 

Dirken (Dirckssn 

●     Dionisius 
[CKAPB274] 1457-04-26 

●     Clara (zuster) 
[NC53] 1829-01-17 

Dirve (Dirven) 

●     Martha (convers) 
[NC849] 1729-12-27 

●     Siarda (Dymphna Petr.) (vrouwe, priorin) 
[NC861] 1908-12-31 

Ditten, de 

●     Conrardus 
[AKANB0505] 1433-07-30 

Doerninck, zie Dornincx  
Domen 

●     Adriana (zuster) 
[NC206] 1774-03-19 
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Dongen, van/de (Dongha) 

●     Adrianus, dochter van Johannes 
[CKAPB048] 1523-01-19 

●     Anna (Catharina) (zuster) 
[NC698] 1759-10-15 

●     Anna (Maria)(convers en zuster) 
[NC278] 1756-04-12 

●     Theresia (Antonia) (zuster) 
[NC721] 1786-10-29 

●     Willem de Daelhem, heer van Dongen, zie Daelhem 
●     Wilhelmus 

[CKAPB186] 1503-03-23 

Dongenaars (Dongenaers) 

●     Adrianus (echtgenoot van Joanna Vermeulen) 
[NC387] 1823-06-04  
[OC31] ....-06-04 

●     Francisca (Maria) (zuster) 
[NC356] 1833-05-19 

●     Gijsberta (Maria) (zuster) 
[NC229] 1810-03-25 

Donkers 

●     Gertrude (Cornelia) (zuster) 
[NC231] 1931-03-26 

Dordrecht (Dordraco, Dordracho), de 

●     Jacobus, heer, priester 
[AKAPB296] 1504-07-26 
[AKANB0492] 1504-07-26 

Dorff 

●     Dirwige (moeder van zuster Cornelia nata de Goes) 
[NC723]vn 

Dorffceelen 
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●     Dierwige alias 
[CKAPB927] 1458-12-01 

Dornincx (Doerninck) 

●     Adrianus Doerninck, meester 
[BEGJ033] ....-03-24 (ca. 1550) 

●     Katherina Lamberti Dornincx 
[CKAPB652] 1452-09-02 

●     Cornelia (Neelken) Jan Doernix, begijn te Breda 
[BEGJ123] ....-09-01 (ca. 1540) 
[BEGJ228] 

●     Maria Heynrick Doernix 
[BEGJ099] ....-07-21 (1e helft 16e eeuw) 

Dorst, van 

●     Adrianus (weldoener, zoon van Adrianus en Adriana Oonincx, broer van Godefrida, Cornelius 
en Catharina) 
[NC366] 1919-05-24 

●     Elysabeth de Dorst alias de Mola 
[AKANB0893] 1444-11-24 

●     Godefrida (Anna) (zuster) 
[NC72] 1924-01-23 

●     Catharina (weldoener) 
[NC401] 1897-06-12 

●     Cornelia, dochter van Franco de Dorst 
[CKAPB931] 1502-12-02 

●     Margareta, dochter van Franco Dorst 
[CKAPB917] 1501-11-28 

Dries 

●     Gummarus, heer, kanunnik, priester 
[AKAPB467] 1460-10-11 
[AKAPB515] 1484-11-06 
[AKANB0766] ....-10-11 (Distr) 
[AKANB0848] 1489-11-06 
[AKANB0997] 

Droech 

●     Johannes, heer,kapelaan 
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[CKAPB187] 1535-03-23 
[AKANB0178] 1534-03-23 

Drongele, de/van (Drongelen) 

●     Elisabeth (novice) 
[NC852] 1651-12-28 

●     Johanna, vrouwe, dochter van Rodulphus en Katherina, broer van Rodulphus 
[CKAPB742] 1532-09-29 
[AKANB0710] 1532-09-29 

●     Katharina, echtgenote van Rodulphus, moeder van Johanna en Rodulphus 
[AKANB0710] 1532-09-29 

●     Petra (zuster) 
[NC652] 1518-09-30 

●     Rodulphus, vader van Johanna en Rodulphus, echtgenoot van Katharina 
[AKANB0710] 1532-09-29 

●     Rodulphus, broer van Johanna zoon van Rodulphus en Katharina 
[AKANB0710] 1532-09-29 

●     Robbrecht (schepen te Breda) 
[NC652]vn (ca. 1470) 

Druenen, de/van (Drunen) 

●     Amelius, heer, kanunnik 
[NC334] ....-05-04 
[AKAPB174] 1435-05-03 
[AKANB0280] 1435-05-03 

●     Godefridus 
[AKAPB219] ....-05-31 
[AKANB0347] ....-05-31 (voor 1453) 

●     Katherina Godefridi de Druenen 
[AKANB0889] 1405-11-23 

●     Margareta, echtgenote van Henricus de Druenen 
[AKAPB170] ....-05-01 

Druyts 

●     Gerardus 
[CKAPB620] 1495-08-24 

●     Henricus Walterus 
[CKAPB079] 1498-02-01 

●     Margareta, echtgenote van Gerardus Druyts 
[CKAPB565] 1495-08-08 
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Dudar 

●     Joanna (weldoener) 
[NC812] 1941-12-08 

●     Petronella Gertrude (echtgenote van Antonius van Deursen, weldoener) 
[NC82] 1944-01-26 

●     Ursula (Maria) (zuster) 
[NC274] 1958-04-10 

Duffel, de 

●     Hadewig de Vinea/Wijngaert, vrouwe, echtgenote van Jacobus de Duffel 
[AKANB0753] ....-01-09 

Duyckers (Dukers) 

●     Johannes, heer 
[CKAPB271] 1439-04-25 
[CKAPB626] 1439-08-26 
[CKAPB982] 1439-12-26 

Dun, van/a 

●     Christianus, heer, kapelaan 
[AKAPB] 
[AKANB0691] 1576-09-25 

●     Siarda (priorin Vallis Liliorum Mechelen) 
[NC715] 1813-10-26 

Dussen, van der/de 

●     Aleijde (zuster) 
[NC763] 1532-11-16 

●     Elisabeth de Grobbendonck, vrouwe, echtgenote van Johannes de Dussen 
[AKAPB038] 1513-01-29 
[AKANB0067] 1513-01-29 

●     Engelbertus, heer, kanunnik 
[AKAPB577] 1550-12-12 
[AKANB0950] 1550-12-11 

●     Florentius 
[AKAPB572] 1509-12-09 
[AKANB0944] 1509-12-09 
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●     Johannes, schout van Breda 
[NC763]vn (ca. 1470) 
[AKANB0917] 1400-12-02 (wrsch. later) 

Duvenvoorde, de 

●     Hadewyg de Vinea alias de Duvevoerde, zie Wijngaert
●     Johannes, bastaardzoon van heer Willem van Duvevoerde 

[AKANB0367] ....-06-07 
●     Philippus, heer, kanunnik 

[AKANB0737] ....-10-05 
●     Theodericus, heer, kanunnik, subdiaken 

[AKANB0644] ....-09-08 (na 1525) 
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Ebben 

●     Anna (Adriana) (zuster, donate) 
[NC 306] 1922-04-24 

Eeijnthouts, van 

●     Elisabeth (zuster) 
[NC78] 1600-01-25 

Eel, zie Nelen 
Eeldoren, zie Elderen 
Eelen, zie Nelen 
Eelkens 

●     Eelkens 
[ZG3] 

Eept, van der 

●     Arnoldus, heer, kapelaan 
[AKAPB497] 1555-10-25 
[AKANB0816] ....-10-25 

●     Walterus, heer, kapelaan 
[AKAPB021] 1523-01-18 
[AKANB0038] 1523-01-18 

Egbers 

●     Agnes (Ludovica Cath.) (suppriorin en novicenmeesteres) 
[NC773] 1900-11-20 

Egels 

●     Aleyd, echtgenote van Wilhelmus Egels 
[AKAPB520] 1514-11-10 

●     Egidius (Gielis) Aert Eeghels, echtgenoot van Margriet 
[BEGJ025] ....-03-05 (ca. 1540) 

●     Elysabeth, zuster van Cornelia 
[BEGJ145] ....-09-26 (1e helft 16e eeuw) 

●     Katherina Rumoldus Egels 
[CKAPB275] 1469-04-26 
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●     Cornelia, zuster van Elysabeth 
[BEGJ145] ....-09-26 (1e helft 16e eeuw) 

●     Margriet, echtgenote van Egidius Aert Eeghels 
[BEGJ025] ....-03-05 (ca. 1540) 

●     Rumoldus 
[CKAPB622] 1469-08-25 

Egmondt, de (Egmonda) 

●     Anna de Egmondt, echtgenote van Wilhelmus de Nassau, zie Nassau 

Eyck, van der/van 

●     Belia, begijn 
[CKAPB278] 1461-04-28 

●     Katherina 
[CKAPB037] 1461-01-16 

Eyl, van 

●     Martha (Petronilla) (zuster, donate te Neerpelt) 
[NC471] 1906-07-10 

Eynde, van den 

●     Gerardus 
[CKAPB900] ....-11-21 

●     Caecilia (Maria) 
[NC117] 1826-02-12 

Eijndmer, de/van (Eijntmer, Eyndmaer) 

●     Adrianus de Eyndtmer, echtgenoot van Cornelia Steeyncx 
[AKAPB299] 1508-07-27 
[AKANB0496] 1508-07-27 

●     Anna (zuster, dochter van Jan Janniszoon van Eijndmer en Lysbeth Gerit Jacopssen) 
[NC309] 1592-04-25 

●     Franciscus, magister, kapelaan 
[CKAPB070] 1544-01-27 
[AKAPB034] 1544-01-27 
[AKANB0063] 1544-01-27 

●     Ghorys 
[NC309]vn (ca. 1525) 
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●     Joannes 
[NC139] ....-02-21 
[NC309]vn (ca. 1525) 
[CKAPB896] 1536-11-19 

●     Cornelia Steeyncx, echtgenote van Adrianus de Eyndmaer 
[AKANB0496] 1508-07-27 

●     Stynken (zuster te Vredenberg bij Breda) 
[NC139]vn 

Eyndoven (Eyndovia), de 

●     Ancelmus zoon van Ancelmus 
[AKANB0215] ....04-06 (voor 1454) 

●     Elysabeth, echtgenote van Johannes de Eyndovia 
[CKAPB668] 1536-09-06 

●     Henricus, heer, priester 
[NC671] ....-10-06 (voor 1439) 
[AKAPB456] ....-10-08 
[AKANB0745] ....-10-08 

●     Hildegunde (zus van Nicolaus) 
[NC128]vn 
[AKANB0100] ....-02-17 

●     Catharina 
[NC128] ....-02-17 
[ZG30]vn 
[AKANB0099] ....-02-16 

●     Christina 
[NC128] ....-02-17 
[ZG30]vn 

●     Nicolaus, heer 
[CKAPB458] ....-07-03 

●     Nicolaus (broer van Hildegunde) 
[NC128]vn 

●     Theodericus (heer, priester) 
[NC88] ....-01-31 

Elderen (Eeldoren), de 

●     Anna (vrouwe, echtgenote van Frederik van Renesse) 
[NC464] ....-07-07 
[BEGJ119] ....-08-25 (ca. 1610) 
[BEGJ126] 1602-09-08 
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Elias, zie: Comise, Johanna Elst, van den/de 

●     Heele (Isabele), vrouwe 
[NC781] ....-11-24  
[CKAPB132] 1400-02-26 
[CKAPB342] 1400-05-26 
[CKAPB625] 1400-08-26 
[CKAPB908] ....-11-25 
[AKANB0892] ....-11-24 

●     Johanna/Jona 
[AKAPB601] ....-12-28 
[AKANB0985] ....12-28 

Emmen (Emmens) 

●     Adryaen 
[ZG6] 

●     Antonia (zuster, donate) 
[NC616] 1479-09-18 

Engels 

●     Franciscus (Josephus) (heer, kanunnik van Tongerloo, proost) 
[NC173] 1922-03-05 

Enmicoven 

●     Elisabeth de (zuster) 
[NC84] ....-01-27 

Erenbout (Eerenbout, Erembout) 

●     Anthonia (Toenken), begijn te Breda 
[BEGJ147] ....-09-29 (1e helft 16e eeuw) 
[BEGJ229] 

●     Jodocus (Joes), heer, kapelaan 
[CKAPB949] 1562-12-06 
[AKAPB564] 1562-12-06 
[BEGJ186] ....-12-02 
[AKANB0932] 1562-12-06 

Erven 
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●     Petronilla (zuster en convers) 
[NC694] 1930-10-14 

Espach, de 

●     Johannes, heer, magister, protonotarius van de paus, kanunnik te Antwerpen 
[AKANB0403] ....-06-21 (na 1434) 

Ettemans (Etemans) 

●     Elysabeth Ettemans, echtgenote van Wijtmannus de Mer en Johannes van 't Sol, zie Meer 
●     Johannes 

[AKANB0715] 1422-09-30 
●     Katharina, echtgenote van Michael Ettemans 

[AKANB0942] 1424-12-09 
●     Michael 

[NC238] ....-03-29 (1434) 
[CKAPB413] 1433-06-21 
[AKANB0402] 1434-06-21 

Etten, van 

●     Adriana (echtgenote van Willibrordus Fick, weldoener) 1917-11-30 
●     Arnoldus (weldoener) 

[NC470] 1928-07-09 
●     Elysabeth dochter van Gheryt Greimers van Etten, begijn te Breda 

[BEGJ192] ....-12-08 (voor 1500) 
●     Henricus de Avoert, alias de Etten, zie Avoert 
●     Hubertus Snels Ettensis, zie Snellen 
●     Johannes de Avoert, alias de Etten, magister zie: Avoert 
●     Cornelia (weldoener) 

[NC550] 1928-08-20 
●     Ricwera (Maria) (zuster, cellaria) 

[NC18] 1950-01-05 

Everghers (Evergeers, Evergheers) 

●     Elizabeth, echtgenote van Johannes 
[AKANB0597] ....-08-27 

●     Johannes, echtgenoot van Elizabeth 
[AKANB0597] ....-08-27 

●     Margareta (begijn) 
[NC205] ....-03-19 (ca. 1355) 
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[AKAPB108] ....-03-20 
[AKANB0169] ....-03-20 

Everswijn (Everzwijn) 

●     Anna (zuster) 
[NC779] 1593-11-23 
[NC160]vn 

●     Joannes, meester, echtgenote van Catharina de Hulst 
[NC160] ....-03-01 

●     Catharina, echtgenote van meester Joannes Everzwijn 
[NC160] ....-03-01 

Ewald 

●     Gertrude (echtgenote van Jacobus Josephus Hartung) 
[NC457] ....-07-04 
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Fabri, zie Smits  
Farizeauph (Pharizeauph) 

●     Alexius, heer, kanunnik 
[AKANB0398] 1521-06-19 

Feyten 

●     Dionysius (heer, abt St. Michiels Antwerpen, pastoor Minderhout) 
[NC122] ....-09-18 (1612) 

Feyters 

●     Thonijs 
[ZG57] 

Fermentatoris, zie Brouwers  
Feskens 

●     Adriana (echtgenote van Wilhelmus Aarts, weldoener) 
[NC835] 1908-12-21 

Fierkens 

●     Joannes (heer, abt van St. Michiels te Antwerpen) 
[NC29] ....01-10 (1476) 

Fierkint, zie Firkene  
Figuli 

●     Johannes, magister, kanunnik te Antwerpen 
[AKAPB164] 1460-04-27 
[AKANB0265] ....-04-27 

Fick 

●     Willibrordus (heer, echtgenote van Adriana van Etten, weldoener) 
[NC798] 1917-11-30 

Fine, de 

●     Adelise 
[NC76] ....-01-25 (voor 1539) 
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[AKAPB030] ....-01-25 
[AKANB0054] ....-01-25 

●     Engelbertus, heer, priester 
[AKANB0015] ....-01-08 

●     Henricus 
[AKANB0702] ....-09-28 

●     Margareta 
[CKAPB860] 1400-11-05 

●     Petrus de Fine, alias Block, heer, kapelaan 
[CKAPB296] 1443-05-05 
[AKAPB177] 1443-05-05 
[AKANB0284] 1443-05-05 

Firkene (Fierkint, Fierkini) 

●     Gerardus, investitus van Ginneken 
[AKAPB447] ....-10-03 
[AKANB0729] ....-10-03 (voor 1423) 

Flamingi 

●     Margareta, echtgenote van Henricus 
[CKAPB261] 1482-04-21 
[AKAPB155] 1482-04-21 

●     Nicolaus, dienaar van heer Willem Sterken 
[AKAPB230] ....-06-09 
[AKANB0370] ....-06-09 

Floeracker, de 

●     Johanna, eerste echtgenote van Adam de Nyspen, zie Nyspen 

Florys (Florentius) 

●     Hugemannus Florencii, zoon van heer Martinus Florencii, zie Martens 
●     Martinus, heer, curatus OLV kerk Breda 

[CKAPB118] 1426-02-22 
[AKAPB064] 1458-02-20 
[AKANB0103] ....-02-20 
[AKANB110] ....-02-23 

●     Merten (vader van Hermannus Martini) 
[NC548] 
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Foykens (Foykini) 

●     Mechteld, echtgenote van N. Foykens  
[CKAPB467] 1408-07-05 
[AKANB0446] ....-07-05 

Fortis (zie Sterken) Frays (Fraye) 

●     Gijsbertus Fraeye 
[AKAPB207] 1481-05-20 
[AKANB0323] 1481-05-20 

●     Jan Frayswijf 
[ZG23] 

Franken 

●     Getrude (Anna Corn.) (zuster van Neerpelt) 
[NC557] 1873-08-22 
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Gaeij 

●     Wilhelmus (meester, cyrurgicus) 
[NC762] ....-11-16 (1426) 

Gael, zie Galen  
Gageldonck, de/van 

●     Agatha 
[AKANB0518] 1427-08-03 

●     Aleyd, echtgenote van Johannes 
[AKAPB560] ....-12-05 
[AKANB0926] ....-12-05 

●     Andreas, echtgenoot van Elisabeth 
[NC501] ....-07-24 
[ZG24]vn (ca. 1460) 

●     Elisabeth, echtgenote van Andreas 
[NC501] ....-07-24 (ca. 1460) 

●     Elisabeth, echtgenote van Hughemannus (Johannes ?) 
[NC297] ....-04-21 (ca. 1386) 
[AKAPB149] ....-04-17 
[AKANB0241] 1386-04-17 

●     Hugemannus 
[AKAPB011] ....-01-14 
[AKANB0023] ....-01-14 

●     Hughemannus 
[NC454] ....-07-04 
[CKAPB460] 1444-07-03 
[AKANB0438] ....-07-03 

●     Hugemannus, broer van Wilhelmus 
[NC636] ....-09-26 (voor 1443) 
[AKAPB425] ....-09-26 
[AKANB0692] ....-09-26 

●     Hughemannus (echtgenoot van Elisabeth) 
[NC297] ....-04-21 (ca. 1386) 

●     Johanna, vrouwe 
[CKAPB604] 1444-08-19 

●     Johanna de Hambroeck, echtgenote van Johannes de Nispen, alias de Gageldonck, zie Nispen 
●     Joannes, heer, ridder, echtgenoot van Aleyde 

[NC59] ....-01-19 (14e eeuw) 
[AKAPB022] ....-01-19 
[AKAPB560] ....-12-05 
[AKANB0040] ....-01-19 
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[AKANB0926] ....-12-05 
●     Johannes, zoon van Hugemannus 

[AKAPB545] 1427-11-26 
[AKANB0897] ....-11-26 

●     Katherina, dochter van Nicolaus de Oeckel, echtgenote van Petrus de Gageldonck 
[NC625] ....-09-22 (voor 1398) 
[AKAPB434] ....09-29 
[AKANB0707] ....-09-29 

●     Martinus 
[CKAPB552] 1492-08-04 

●     Petrus, echtgenote van Catharina de Oeckel 
[NC625]vn (voor 1398) 
[AKAPB016] ....-01-16 
[AKANB0029] ....-01-16 

●     Petrus, ridder, heer 
[NC570] ....-08-31 
[ZG26]vn 
[AKAPB377] ....-08-31 
[AKANB0612] ....-08-31 

●     Peter (rentmeester Catharinadal) 
[NC289]vn 
[NC570]vn (ca. 1486) 

●     Wilhelmus (broer van Hugemannus) 
[NC636] ....-09-26 (voor 1443) 
[AKAPB425] ....-09-26 
[AKANB0692] ....-09-26 

Gay (Gaye) 

●     Wilhelmus, magister, chirurgijn 
[CKAPB897] 1426-11-20 
[AKANB0886] ....-11-21 

Galder (Ghelder), de 

●     Elisabeth, echtgenote van Jacobus de Galder 
[AKAPB059] 1472-02-13 
[AKANB0095] ....-02-13 

●     Cornelis 
[BEGJ148] ....-09-30 (ca. 1520) 

●     Wilhelmus, senior 
[AKANB0696] 1386-09-27 
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Galen (Gaelen, Gael, Gale, Gaele), de 

●     Elisabeth de 
[NC511] ....-08-01 

●     Johannes 
[AKAPB200] ....-05-16 
[AKANB0313] 1388-05-16 

●     Christophorus, heer, kapelaan 
[AKAPB488] 1546-10-21 
[AKANB0801] 1546-10-21 

●     Nicolaus, heer, kanunnik 
[AKANB0440] ....-07-04 (na 1525) 

●     Otto, magister, kanunnik 
[AKAPB247] 1557-06-19 
[BEGJ077] ....-06-18 
[AKANB0399] ....-06-19 

●     Wilhelmus, senior, heer 
[AKAPB427] ....-09-27 

●     Wilhelmus, magister, deken 
[AKAPB373] 1539-08-29 
[BEGJ120] ....-08-27 
[AKANB0606] 1539-08-29 

●     Wilhelmus, heer, kapelaan 
[CKAPB474] 1551-07-07 

Geel, zie Geylen 
Geylen (Gheylen), de/van 

●     Alyten (echtgenote van Jan van Ghelen) 
[NC363]vn 

●     Johannes de Geele 
[AKAPB530] ....-11-15 

●     Joannes 
[NC363] ....-05-23 

●     Johannes de Geel, heer, kanunnik 
[CKAPB436] 1537-06-26 

●     Katherina, echtgenote van Jacobus Geylen 
[CKAPB682] 1427-09-10 

●     Katherina, echtgenote van Walterus Gheylen 
[CKAPB419] 1463-06-22 

●     Lievelt 
[NC534] ....-08-10 
[CKAPB571] 1425-08-10 
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●     Walterus 
[CKAPB418] 1448-06-22 

Geijze, Adriana, zie: Gijsen, Adriana Ghelder, zie Galder 
Ghelen, de/van zie Geylen  
Ghelcom, de 

●     Joanna (zuster) 
[NC492] 1466-07-21 

●     Wilhelmina (Willemken), dochter van Jan van Gelcom 
[BEGJ114] ....-08-18 (ca. 1520) 

Gennep, van 

●     Gulielmus (heer, proost, kanunnik van Park) 
[NC 145] 1837-02-25 
[NCepiloog] 

Geno (Cheno, Chenu), de 

●     Wilhelmus, heer, magister, kapelaan 
[AKAPB236] 1530-06-14 
[AKANB0381] ....-06-14 

Gent (Ghenten), van 

●     Cornelia (suppriorin) 
[NC202] 1604-03-17 

●     Petrus Ghenten 
[CKAPB631] 1428-08-28 

Gerardi 

●     Arnoldus (echtgenoot van Heijlwige Croeck) 
[NC498] ....-07-23 

●     Henricus zoon van, echtgenoot van Menna 
[AKAPB436] ....-09-30 
[AKANB0713] ....-09-30 

●     Catharina 
[NC408] ....-06-15 

●     Menna, echtgenote van Henricus zoon van Gerardus 
[AKAPB436] ....-09-30 
[AKANB0713] ....-09-30 
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Gerwe 

●     Christina (Theresia) van (zuster) 
[NC688] 1708-10-12 

Ghestel, de/van (Ghistel, Gestel) 

●     Heylwige (moeder van Wilhelmina) 
[NC292] ....-04-19 

●     Joannes (heer) 
[NC436] ....-06-25 

●     Wilhelma 
[AKAPB082] 1504-03-02 (met heer Johannes de Lusdonck) 
[AKANB0131] ....-03-02 (met Lusdonck) 

Geus (Cheus, Cheeus) 

●     Gertrude Cheeus/Zeeus 
[AKAPB199] 1529-05-15 
[AKANB0312] 1529-05-15 

●     Heylwich Petrus Cheus 
[CKAPB703] 1477-09-18 

Gilze, zie Gils  
Ghier, uyten 

●     Margareta 
[NC475]vn 
[CKAPB489] 1473-07-13 

Ghiesen, de 

●     Joannes 
[NC275] ....-04-11 
[NC510]vn 

●     Oda, vrouwe, echtgenote van Johannes 
[NC510] 1432-07-31 
[NC275]vn 
[CKAPB539] 1432-08-01 
[AKANB0512] 1432-08-01 

Gils, de/van (Gilse, Gilze, Ghilse) 
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●     Hermanna Josepha (Joanna) (zuster te Neerpelt) 
[NC784] 1910-11-26 

●     Dorothea (zuster) 
[NC795] 1667-11-29 

●     Elisabeth 
[NC604] ....-09-13 (voor 1479) 

●     Geertrude, echtgenote van Mathias de Gilze 
[CKAPB661] 1458-09-05 

●     Jan zoon van Walter 
[NC623]vn (ca. 1443) 

●     Peter (echtgenoot van Maria Heijnrici) 
[NC305] ....-04-24 

Gijsberti (Ghijsberti, Gijsbrecht) 

●     Baldewijnus zoon van (echtgenoot van Yda) 
[NC119] ....-02-13 

●     Heilwig magistri 
[NC336] ....-05-07 

●     Gijsbrecht 
[OC42] ....-09-03 

●     Johannes 
[BEGJ129] ....-09-08 (ca. 1525) 

●     Katherina, dochter van Jan Ghysbrecht 
[BEGJ017] ....-02-23 (ca. 1525) 

Gielis 

●     Anna (zuster) 
[NC99] 1560-02-04 

Gysels (Ghysels) 

●     Adrianus, schout en ontvanger van Oosterhout 
[AKANB0906] ....-11-29 (ca. 1500) 

●     Johannes 
[AKANB0788] 1453-10-17 

Gijsen 

●     Adriana (van den Hout, filia devota) 
[NC526] ....08-06 
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[OC41] ....-08-06 

Ghistel, van/de 

●     Catharina (weduwe van Willem van Oosterhout) 
[NC436]vn 

●     Wilhelmina (dochter van Heylwige) 
[NC292] ....-04-19 

Godefridus zie: Godevaert 
Godens 

●     Margareta (echtgenote van Petrus) 
[NC176] ....-03-08 
[OC14/15] ....-03-08 

Godevaert (Godevaertszoon, Godevart, Godefridus, Godefridi, Goderts) 

●     Aleyde 
[CKAPB856] 1444-11-04 

●     Egidius Johannis Gordefridi, vader van Catharina 
[AKANB0585] ....-08-21 (na 1525) 

●     Elysabeth 
[CKAPB856] 1444-11-04 

●     Johannes Godefridi filii Rulinii 
[AKANB0192] ....-03-28 

●     Catharina, dochter van Egidius Johannis Gordefridi 
[AKANB0585] ....-08-21 (na 1525) 

●     Katherina Godevaerts de Hoochstraten, zie Hoochstraten 
●     Catherina Barthelmeus Janssn. echtgenote van Gielis Johan Goderts die Brouwer, zie Brouwer 
●     Margareta Petrus Godefridus 

[CKAPB211] 1468-04-02 
●     Mathias, zoon van Godefridus, heer, kanunnik 

[AKAPB286] 1473-07-17 
[AKANB0469] ....-07-16 

●     Petrus Godevart 
[CKAPB172] ....-03-17 
[CKAPB510] ....-07-21 
[CKAPB899] ....-11-21 

●     Peter Godevaertszoon (schoenmaker) 
[NC176]vn 

●     Theodericus Godefridi 
[CKAPB464] 1446-07-04 
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Goede, de 

●     Hermannus Josephus (heer, kanunnik van Park, proost) 
[NC709] 1728-10-21 

Goedeweert 

Petrus dictus 
[AKANB0478]1409-07-21 

Goeywyck, zie Goywyck  
Goelieven (Goeylieven) 

●     Henricus 
[CKAPB020] 1466-01-08 
[AKANB0024] ....-01-14 

●     Petrus 
[CKAPB919] 1431-11-29 Goeris, zie Goris 
Goerle (Goirle), de/van 

●     Jan (neef van Walterus) 
[NC530]vn 

●     Luijtgaert, priorin voor kloosterhervorming) 
[NC291] ....-04-17 (voor 1395) 
[NC33]vn 
[NC348]vn 
[NC530]vn 
[OC22] ....-04-17 

●     Luytgaerde (zuster) 
[NC91] 1477-02-01 
[NC291]vn [NC530]vn 

●     Margriet 
[BEGJ009] ....-01-18 (1e helft 16e eeuw) 

●     Nycholaus Johannes van Goirle 
[CKAPB254] 1473-04-18 
[AKANB0242] 1474-04-17 

●     Walterus 
[NC530] ....-08-09 
[NC91]vn 
[NC291]vn 

●     Walterus (geestelijke, neef van Walterus) 
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[NC262] ....-04-04 
[NC291]vn [NC530]vn 

●     Wolcwijf 
[NC429] ....-06-23 

Goes 

●     Cornelia nata de (zuster, dochter van Dirwige Dorff en Simon Janszoon van der Goes) 
[NC723] 1475-11-01 

●     Simon Janszoon van der (vader van zuster Cornelia) 
[NC723]vn 

Goesens 

●     Johannes 
[CKAPB236] 1428-04-12 

Goetgebuer 

●     Jan (alias Rutten) 
[ZG63] 
[AKAPB159] 1477-04-24 
[AKANB0258] 1477-04-24 

Goetmans 

●     Lambertus, heer, kapelaan 
[AKAPB571] 1498-12-09 
[AKANB0943] 1498-12-09 

Goetwert 

●     Elysabeth, echtgenote van Petrus Goetwert 
[CKAPB570] 

Goewyck, zie Goywijck  
Gogh, van 

●     Joanna Maria (echtgenote van Cornelis van Aert) 
[NC75] 1815-01-24 

Goywijck, de/van 
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●     Alyt Thinis van Goewyck, begijn te Breda 
[BEGJ015] ....-02-16 (ca. 1520) 
[BEGJ213] (1e helft 16e eeuw) 

●     Anthonys (vader van Alyt ?) 
[BEGJ032] ....-03-23 (ca. 1520) 
[BEGJ225] 

●     Jacobus (echtgenoot van Avezoeta van Houtvoert) 
[NC220] ....-03-23 (na 1520) 
[OC16] ....-03-23 

●     Catharina 
[BEGJ176] ....-11-10 (ca. 1510) 

●     Coppen 
[ZG38] 

Gockx 

●     Margareta, dochter van Walterus Gockx 
[CKAPB776] 1458-10-10 

Goltstein, de 

●     Adolphus (baron van Hoekenburg) 
[NC757] 1901-11-12 

Gommers 

●     Maria (vrouwe, familie van Maria van der Aura) 
[NC131] ....-02-17 

Goorberg, van de 

●     Hugona (Aldegonde) (zuster te Petropolis) 
[NC533] 1937-08-09 

Goris 

●     Ancelmus (Ansem), echtgenoot van Margriet dochter van Walterus 
[BEGJ092] 1541-07-16 

●     Yda, echtgenote van Theodericus Goeris 
[CKAPB737] 1467-09-28 

●     Margareta, dochter van Walterus (Margriet Ansem Goerys) 
[CKAPB230] 1458-04-10 
[BEGJ049] ....-04-17 (ca. 1510) 
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[BEGJ093] ....-07-16 

Gorcum, van 

●     Antonius Verdonc/Gorcum, heer, kapelaan 
[AKAPB350] 1568-08-17 
[AKANB0572] 1568-08-17 

●     Wilhelmus (weldoener) 
[NC519] 1923-08-04 

Gorp, de/van 

●     Joannes (echtgenoot van Catharina) 
[NC350] ....05-15  
[OC25] ....-05-15 

●     Monica (Gijsberdina) (zuster) 
[NC212] 1820-03-21 

Gosens 

●     Libbeken, dochter van Gosens, meesteres begijnhof te Breda 
[BEGJ232] 

Gouverneurs 

●     Martha (Aldegunde) (convers) 
[NC444] 1762-06-29 

Grafen, van 

●     Jan 
[ZG17] 

Grauw (Grauwen, Graeuwe, 'tsGraeuwenen, Grauwe, Grauwer) 

●     Arnoldus, heer, priester 
[AKAPB033] ....-01-26 
[AKANB0059] ....-01-26 

●     Gerlaca (Maria) de (convers) 
[NC832] 1792-12-20 

●     Johannes, echtgenoot van Jutta 
[AKANB0828] ....-10-30 

●     Johannes dictus, heer, priester 
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[CKAPB368] 1394-06-04 
[AKAPB056] ....-02-11 
[AKAPB143] ....-04-12 
[AKAPB223] ....-06-04 
[AKAPB233] ....-06-12 
[AKAPB331] ....-08-12 
[AKAPB472] ....-10-13 
[AKAPB576] ....-12-12 
[AKANB0091] ....-02-11 
[AKANB0232] ....-04-12 
[AKANB0359] ....-06-04 
[AKANB0377] ....-06-12 
[AKANB0543] ....-08-12 
[AKANB0774] ....-10-13 
[AKANB0951] ....-12-12 

●     Johannes, zoon van heer Hermannus Scenkel 
[CKAPB308] 1400-05-09 
[AKANB0294] ....-05-10 

●     Johannes, zoon van heer Hugemannus (Martini?) 
[CKAPB773] ....-10-10 

●     Jutta, echtgenote van Johannes 
[AKANB0828] ....-10-30 

●     Cornelius, heer, kapelaan 
[CKAPB506] 1564-07-19 
[AKAPB289] 1564-07-19 
[AKANB0474] 1564-07-20 

●     Zebertus, heer, priester 
[AKAPB500] ....-10-28 
[AKANB0822] ....-10-28 

Grauwmans (Graauwmans) 

●     Cornelius de (echtgenoot van Anna Cornelia Voeten (ouders van zuster 

Poncia, weldoeners) 
[NC572] 1901-09-01 
●     Poncia (Adriana Maria) (zuster) 
[NC490] 1923-07-20 Gravenmoer ('tsGravenmoer), a 

●     Johannes Nicolaus, heer, kapelaan 
[CKAPB610] 1556-08-20 
[AKAPB361] 1556-08-20 
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[AKANB0583] ....-08-20 

Gregorii 

●     Ancelmus Gregorii Teuwen 
[CKAPB498] 1537-07-16 

●     Hugo Ancelmus (echtgenoot van Cristina) 
[CKAPB072] 1539-01-28 

●     Margareta, echtgenote van Ancelmus Gregorii Teuwen 
[CKAPB514] 1537-07-22 

●     Nycholaus 
[CKAPB867] 1494-11-07 

Greimers 

●     Elysabeth, dochter van Gheryt Greimers van Etten, begijn, zie Etten 

Grevers 

●     Anastasia (zuster, dochter van Joannes) 
[NC777] 

●     Joannes (weldoener, vader van zuster Anastasia, echtgenoot van Petronella Hooymans) 
[NC777] 1925-11-22 
[NC110] 1913-02-08 

Grielen 

●     Jacoba, echtgenote van Peter Grielen 
[BEGJ064] ....-05-26 (1e helft 16e eeuw) 

●     Lambertus (Lambrecht) Peter Gryelen 
[BEGJ135] ....-09-16 (1e helft 16e eeuw) 

Grimmers (Grymmer) 

●     Elysabeth 
[CKAPB286] 1495-05-01 

●     Cornelius,heer 
[AKANB0006] ....-01-01 

Grobbendonck, de 

●     Elisabeth, vrouwe, echtgenote van Johannes de Dussen, zie Dussen 
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Groese (Groes, Groeze, Groesen), van der 

●     Elysabeth 
[CKAPB365] ....-06-03 

●     Johannes 
[AKAPB409] ....-09-15 
[AKANB0660] ....-09-15 

●     Johannes 
[CKAPB190] 1444-03-25 

●     Joannes, heer, kapelaan 
[NC521] ....-08-05 (1444)  
[CKAPB124] ....-02-23 
[CKAPB138] ....-02-28 
[CKAPB359] ....-05-31 
[CKAPB533] 1444-07-31 
[CKAPB592] 1444-08-15 
[CKAPB675] 1444-09-08 
[CKAPB953] 1443-12-08 
[AKANB0508] ....-07-31 

●     Nycholaus 
[CKAPB752] ....-10-03 

●     Walterus 
[CKAPB105] 1466-02-14 

Gronsel (Gronselt), de 

●     Maria (zuster) 
[NC584] 1508-09-06 
[NC726]vn 

●     Wendelina (zuster) 
[NC584]vn [NC726] 1512-11-02 

Gruyter (Gruter) 

●     Agatha, echtgenote van Gerardus Gruyters 
[AKAPB305] ....-07-30 

●     Gerardus, echtgenoot van Agatha 
[AKAPB305] ....-07-30 
[AKANB0504] ....-07-30 

●     Heylwich, echtgenote van Ludovicus Gruters, alias Brinckels 
[CKAPB920] 1491-11-29 

●     Johannes, heer, kapelaan 
[CKAPB564] 1480-08-08 
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[AKAPB325] 1480-08-08 
[AKANB0536] 1480-08-08 

●     Ludovicus Gruters, alias Brinckels 
[CKAPB920] 1491-11-29 

Grusere (Grusers) 

●     Gherarus, heer, kanunnik, priester 
[AKANB0048] ....-01-23 
[AKANB0256] ....-04-24 
[AKANB0483] ....-07-24 
[AKANB0805] ....-10-23 

●     Henricus dictus Grusers, heer, kanunnik, deken van Beek, investitus van Gilze 
[AKAPB012] ....-01-15 
[AKAPB094] ....-03-12 
[AKAPB188] ....-05-12 
[AKAPB279] ....-07-12 
[AKAPB400] ....-09-12 
[AKAPB524] ....-11-12 
[AKANB0026] ....-01-15 
[NC186] ....-03-12 (ca. 1310) 
[AKANB0154] ....-03-12 
[AKANB0299] ....-05-12 
[AKANB0649] ....-09-12 
[AKANB0861] ....-11-12 

Gruter, zie Gruyter  
Gualteri, zie Walteri  
Gulick, van 

●     Francisca (Francisca Maria) (zuster) 
[NC650] 1880-09-29 
[OC60] 
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Haeften, de 

●     Katherina de Haeften, echtgenote van Paulus de Nassau, zie Nassau 

Haeck (Haex) 

●     Beatrijs Jan 
[ZG30]vn 

●     Geldolphus Haecks Hoghen zie: Hoghen 
●     Gudilia, dochter van Haecx Hoghen, zie Hoghen 
●     Claeus 

[ZG30]vn 
●     Lysbet 

[ZG30]vn 
●     Walterus 

[CKAPB287] ....-05-02 

Haan, de 

●     Lamberta (convers en zuster) 
[NC35] 1948-01-12 

Haanberg, zie Hanenberch  
Haerle (Herle, Harle, Heerle, Herlaer), de 

●     Adrianus de Herle, heer, ridder, echtgenoot van Cristina 
[AKANB0538] ....-08-09 
[AKAPB327] 1512-08-09 

●     Gummarus de Harle 
[CKAPB782] 1515-10-11 

●     Henricus de Herle, magister, kanunnik 
[CKAPB302] 1484-05-07 
[AKAPB180] 1484-05-07 
[AKAPB437] 1484-09-30 
[AKANB0286] 1484-05-06 
[AKANB0712] ....-09-30 

●     Johannes, kapelaan, heer 
[CKAPB289] 1508-05-02 
[AKAPB173] 1508-05-02 
[AKANB0279] 1508-05-02 

●     Cristina, echtgenote van Adrianus de Herlaer, ridder 
[AKANB0538] ....-08-09 
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Haarmans, zie Hermans  
Haas (Haes) 

●     Catharina (weldoener) 
[NC329] 1935-05-01 

●     Joanna de (vrouwe, priorin) 
[NC266] 1818-04-06 
[NCepiloog] 

Haastricht (Haestricht, Haestrecht, Haestrec), de/van 

●     Adriana, echtgenote van Johannes bastaard van Nassau, zie Nassau
●     Anthonia (zuster) 

[NC314] 1518-04-26 
●     Gijsberta (vrouwe) 

[NC86] ....-01-29 
●     Catharina (vrouwe) 

[NC264] ....-04-04 (na 1534) 
●     Mechteld Maes Thomas Tinctoris, echtgenote van Theodericus de Haestricht 

[AKAPB089] 1539-03-09 
[AKANB0148] ....-03-09 

●     Pauwel 
[NC314]vn (ca. 1465) 

●     Theodericus 
[AKAPB304] 1531-07-29 
[AKANB0502] ....-07-29 

Haex zie Haeck Hader 

●     Anthonia, echtgenote van Hans Hader, zie Mertens 
●     Hans, echtgenoot van Anthonia, zie Mertens

Hagaert 

●     Antonius, heer, kapelaan 

Haghen (Hagen) 

●     Petrus, heer, kanunnik 
[AKANB0161] 1451-03-16 

●     Wilhelmus, heer, curatus OLV kerk Breda 
[CKAPB229] 1435-04-10 
[CKAPB410] 1435-06-19 
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[AKANB0226] 1435-04-10 

Hagenbeeck 

●     Henricus 
[CKAPB255] ....-04-19 

●     Hillegonde, zuster van heer Johannes Haghenbeeck 
[CKAPB369] 1394-06-04 
[CKAPB918] ....-11-29 

●     Johannes 
[CKAPB153] ....-03-07 

●     Johannes, heer 
[CKAPB733] 1450-09-27 
[AKAPB428] 1451-09-27 
[AKANB0698] 1451-09-27 

Hagens 

●     Rosa (Carolina) van (zuster) 
[NC589] 1854-09-07 

Hagerts 

●     Heylken Herman Hagerts 
[BEGJ117] ....-08-22 (ca. 1610) 
[BEGJ122] 1603-08-31 

Haije, de 

●     Rolandus (heer, proost, kanunnik van Park) 
[NC233] 1727-03-27 

Haken (Haecken) 

●     Johannes zie: Hoge 
●     Cristina 

[CKAPB863] 1400-11-06 

Hal, van 

●     Joanna Cornelius (weldoener) 
[NC12] 1834-01-04 
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Halle, de 

●     Elizabeth, echtgenote van Johannes de Halle 
[AKANB0590] ....-08-25 (voor 1510) 

●     Johannes, echtgenote van Elizabeth 
[AKANB0590] ....-08-25 (voor 1510) 

Halmer (Halmaer), van 

●     Cornelia, joffrou 
[BEGJ016] ....-02-16 (ca. 1537) 

●     Laeysken 
[BEGJ195] ....-12-15 (ca. 1560) 

Hambroeck, de 

●     Johanna, echtgenote van Johannes de Nispen, alias de Gageldonck, zie Nispen 
●     Catharina 

[AKANB0096] 1410-02-14 

Hamilton 

●     Ludwina (Joanna Ther.)(convers en zuster) 
[NC752] 1912-11-10 

Hanen 

●     Heylwich Hanen de Hilverenbeeck 
[AKANB0927] ....-12-05 

Hanenberch (Haenberch) 

●     Maria, dochter van Johannes Hanenberch 
[CKAPB792] 1495-10-14 
[BEGJ164] ....-10-14 (voor 1500) 

Hannen 

●     Yda (echtgenote van Petrus van Romen?) 
[NC831] ....-12-19 

Hardi, le 
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●     Simon, heer, kapelaan 
[CKAPB875] 1542-11-10 
[AKANB0857] ....-11-10 

Haren, de 

●     Heylwig 
[NC40] ....-01-14 (voor 1557) 

Harle, zie Haerle  
Hartung 

●     Gertrude (zuster) 
[NC489] 1856-07-20 

●     Jacobus Josephus (echtgenoot van Getrude Ewald) 
[NC457] ....07-04 

●     Coleta (Maria) (zuster) 
[NC346] 1830-05-12 

Hasselt 

●     Everarda Laurentii 
[NC239] ....-03-29 (ca. 1500) 

●     Henricus, echtgenoot van Everarda Laurentii 
[NC239] ....-03-29 
[CKAPB250] 1504-04-17 
[AKANB0243] 1504-04-17 

●     Maria de (zuster) 
[NC717] 1540-10-27 

Haven, van der 

●     Godeld, echtgenote van Wisso 
[AKANB0414] ....-06-25 (voor 1438) 

●     Wisso, echtgenoot van Godeld 
[CKAPB428] ....-06-25 
[AKANB0414] ....-06-25 

Heeff-Vergroesens 

●     Bernardinus (heer, weldoener) 
[NC857] 1948-12-29 
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's Heeren 

●     Maria (convers en zuster) 
[NC323] 1665-04-30 

Heerseel, zie Herzelle 
Heerstraten 

●     Katherina 
[CKAPB928] 1484-12-01 

Heese 

●     Aert van der 
[ZG14] 

Heestermans 

●     Agnes (Anneken) (convers en zuster) 
[NC126] 1707-02-16 

●     Norberta (Dymphna) (suppriorin) 
[NC11] 1732-01-04 

Heij (Roelandi, alias Heijs, Heyden, Heydis, Heyen, Heys, de) 

●     Adriaen 
[OC36] ....-08-02 

●     Adrianus Roelandus, alias Heys, heer, kapelaan 
[CKAPB473] 1550-07-07 
[NC462] ....-07-07 (1551) 
[AKAPB275] 1551-07-07 
[BEGJ087] ....-07-07 
[AKANB0449] ....-07-07 

●     Agnes Maes, echtgenote van Jan Heys, moeder van Anna Hey, wedeuwe van meester Jan van 
der Strepen 
[BEGJ188] ....-12-04 (ca. 1560) 

●     Antonia Heys, weduwe van Hubertus Montens, zie Montens 
●     Egidius 

[CKAPB421] 1508-06-23 
●     Elysabeth, echtgenote van Peter Hey 

[BEGJ057] ....-05-10 (voor 1500) 
●     Yda, echtgenote van Gerardus 

[CKAPB397] 1492-06-13 
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●     Johannes, ridder/armiger 
[CKAPB185] 1417-03-23 
[AKANB0177] 1417-03-23 

●     Johannes 
[CKAPB700] 1490-09-17 

●     Johannes, echtgenoot van Agnes Maes, vader van Anna Hey, echtgenoot van meester Jan van 
der Strepen 
[BEGJ162] ....-10-12 (ca. 1560) 

●     Jutta dochter van Petrus (Peter) Heys 
[CKAPB967] 1491-12-17 
[BEGJ197] ....-12-17 

●     Cornelia Petrus 
[CKAPB932] 1511-12-02 

●     Cornelis, heer, magister, pastoor OLV kerk Breda 
[CKAPB876] 1558-11-10 
[AKAPB521] 1558-11-10 
[BEGJ174] ....-11-09 
[AKANB0858] ....-11-09 

●     Laurentius Cornelii de Heydis, kapelaan 
[AKANB0057] 1522-01-25 

●     Margareta, echtgenote van Johannes Hey 
[CKAPB845] 1486-10-31 

●     Margareta, echtgenote van Stephanus Heye 
[AKANB0036] 1452-01-18 

●     Michael, heer, kapelaan 
[CKAPB053] 1506-01-21 
[AKAPB025] 1506-01-21 
[AKAPB496] 1505-10-25 
[AKANB0046] 1506-01-21 

●     Oda 
[NC690] ....-10-13 

●     Oda, echtgenote van Stephanus 
[CKAPB027] 1440-01-12 
[AKAPB009] 1440-01-11 
[AKANB0021] 1428-01-11 

●     Petrus Heys 
[CKAPB828] 1491-10-25 
[BEGJ168] ....-10-25 (voor 1500) 

●     Stephanus 
[AKANB0637] 1463-09-07 

●     Stephanus, echtgenoot van Margareta 
[AKANB0036] ....-01-18 

●     Stephanus (echtgenoot van Oda) 
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[NC690]vn (1428) 
[CKAPB051] 1447-01-21 

●     Walterus Vos alias de Heydis, heer 
[CKAPB540] 1445-08-01 
[AKAPB309] 1445-08-01 
[AKANB0513] ....-08-01 

●     Wouter Heijs kinderen 
[ZG24] 

●     Walterus Heys, heer, kapelaan 
[AKAPB469] 1516-10-11 
[AKANB0765] 1516-10-11 

Heijbloem 

●     Antonia (Adriana) (convers, zuster) 
[NC843] 1843-12-23 

Heyden, zie Hey 
Heycans (Heijcants) 

●     Joanna (zuster) 
[NC620] 1739-09-19 
[NC624] 

●     Petronella (zuster) 
[NC384] 1767-06-03 

●     Petrus Dionisius (echtgenoot van Gertrude Colen) 
[NC624] ....-09-21  
[OC44] ....-09-21 (ca. 1739) 

Heym (Heijm) 

●     Adriana (zuster) 
[NC187] 1618-03-12 

●     Elisabeth (echtgenote van Goeswinus, moeder van zuster Theoderica) 
[NC554]vn 

●     Goeswinus (echtgenoot van Elisabeth, rentmeester van Philips van Bourgondië, vader van 
zuster Theoderica) 
[NC554]vn (1470) 

●     Theodorica (zuster) 
[NC554] 1510-08-22 

Heijmans (Heymanni) 
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●     Bertoldus, heer, kapelaan 
[AKANB0222] 

●     Jacobus 
[NC663] ....-10-04 (na 1450, voor 1535) 

Heijmericks 

●     Cornelis (heer, abt van St. Michiel Antwerpen) 
[NC77] 1539-01-25 

Heijnrici, zie Hendrik 
Heijns 

●     Laurentius (echtgenoot van Beatrijs van den Veken) 
[NC735] (ca. 1460) 

Heijs, zie Hey  
Heijst,de 

●     Maria (zuster) 
[NC168] 1661-03-04 

Helbrekers 

Neel 
[ZG4]

Helfteren 

●     Aldegunde van (zuster, dochter van Joannis Janssen) 
[NC184] 1731-03-11 

Helije (Neelen?) 

●     Catharina (begijn) 
[NC622] ....-09-21 

Helmond (Helmont), de/van 

●     Heylwig 
[CKAPB429] ....-06-25 

●     Ida weduwe van Willem (moeder van Wendelmoet) 
[NC412]vn (ca. 1449) 
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●     Christianus 
[CKAPB765] 1423-10-08 
[AKANB0741] ....-10-07 

Helvoirt 

●     Godefridus de, alias Boichmaker 
[CKAPB178] 1435-03-19 

Hemert, de 

●     Aleyd 
[AKAPB049] 1487-02-03 
[AKANB0082] ....-02-04 

Hendrik (Henricus, Henrici) 

●     Adrianus (heer, geestelijke, broer van Maria Peters de Ghilse) 
[NC305] ....-04-24 

●     (kruisbroeder, biechtvader zuster Anna de Eijntmer) 
[NC309]vn (ca. 1531) 

●     Adrianus filius (echtgenoot van vrouwe Catharina de Calsdonck) 
[NC437] ....-06-26 

●     Aleid (Alyt), dochter van Wouter Heinrickx 
[BEGJ193] ....-12-09 (1e helft 16e eeuw) 

●     Frederik (stadhouder) 
[NC822]vn 

●     Hilleken, dochter van 
[BEGJ159] ....-10-07 (1e helft 16e eeuw) 

●     Johanna (Janneken) dochter van Heinric 
[BEGJ173] ....-11-07 (1e helft 16e eeuw) 

●     Johannes (Jan) 
[ZG29] 

●     Catharina (Katelin), echtgenote van Wouter Heinrickx 
[BEGJ187] ....-12-03 (1e helft 16e eeuw) 

●     Maria (zuster van Adrianus, weduwe van Peter de Ghilse) 
[NC305] ....-04-24 

●     Stynken, dochter van, begijn te Breda 
[BEGJ143] ....-09-24 (1e helft 16e eeuw) 

●     Walterus (Wouter), vader van Aleid (Alyt) 
[BEGJ193] ....-12-09 (1e helft 16e eeuw) 

Herlaer, zie Haerle  
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Herle, zie Haerle 
Hermans (Hermannus, Hugemannus, Haermans, Heremans) 

●     Peter (smid) 
[ZG54] 

●     Jenne heer, zie: Scenckel, Joanna 
●     Baldewinus filius (echtgenoot van Elisabeth) 

[NC858] ....-12-30 
●     Berthold, heer 

[AKAPB158] 1476-04-23 
●     Elysabeth, tante van heer Hugemannus 

[CKAPB381] 1458-06-08 
●     Elisabeth (echtgenoot van Baldewinus) 

[NC858] ....-12-30 
●     Hildegunde Heremans, echtgenote van Cornelis de Bruhezen, zie Bruhezen 
●     Magdalena 

[BEGJ105] ....-07-28 (ca. 1558) 
●     Martinus, zoon van heer Hugemannus 

[CKAPB033] 1447-01-14 

Herps 

●     Beatrijs (Anna Elis.) (convers, zuster) 
[NC578] 1837-09-03 

Herzelle (Hersel, Heerseel) 

●     Jan van (broer van Walter van Goerle) 
[NC291]vn (ca. 1407) 

●     Katherina de Hersel, echtgenote van Henricus Montens, zie Montens 
●     Margareta (zuster) 

[NC291]vn 

Hertel, de 

●     Bertrandus, heer, priester 
[AKAPB402] ....-09-12 
[AKANB0652] 1482-09-12 

Heze, van der 

●     Jutta 
[AKAPB329] ....-08-10 
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[AKANB0540] ....-08-10 (na 1406) 

Heukelom, van/de (Heucelom, Hokelem) 

●     Elisabeth (zuster en convers) 
[NC405] 1504-06-14 

●     Gerarda (echtgenote van Michael) 
[NC836] ....-12-22 

●     Jacoba (zuster, dochter van Kathelynen Offen) 
[NC421] 1559-06-20 

●     Jan 
[NC836]vn (ca. 1528) 

●     Catharina (echtgenoot van Jan) 
[NC836]vn (ca. 1528) 

●     Catharina (zuster) 
[NC41] 1557-01-14 

●     Margareta (dochter van Michael) 
[NC836] ....-12-22 

●     Michael (vader van Margareta, echtgenoot van Gerarda) 
[NC836] ....-12-22 
[OC56] ....-12-22 

●     Sophia (vrouwe) 
[NC203] ....-03-18 

Heusdenhout (Hosenhout), de 

●     Elizabeth 
[AKANB0264] ....-04-27 

●     Marcelius Tintoris de Hosenhout, zie Verwers 

Hilaer 

●     Marcelius dictus van (vader van Joannes de Woude) 
[NC25]vn 

Hijmens 

●     Beatrijs (Elisabeth) (convers en zuster) 
[NC244] 1749-03-30 

Hijnsberghe (Heijnberch, Heynsberghe) 

●     Joannes de 
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[NC433] ....06-24 
●     Maria de Heynsberghe en Loon, vrouwe, echtgenote van Joannes de Nassau, zie Nassau

Hilgers 

●     Gertrude (weldoener) 
[NC127] 1950-02-16 

Hillen 

●     Nicolaus, heer 
[AKAPB268] ....-07-02 
[AKANB0435] ....-07-02 

Hilvarenbeek (Hilverenbeeck) 

●     Heylwich Hanen de Hilverenbeeck, zie Hanen 

Hixpot 

●     Francisca (convers) 
[NC802] 1664-12-03 

Hodonck, zie: Hoydonck 
Hoefnagels 

●     Adriana (Frederica Joanna) (zuster en succentrix) 
[NC754] 1909-11-11 

●     Hermannus (echtgenoot van Maria Dinnissen, weldoener) 
[NC177] ....-03-08 

●     Maria (tertiaria ordinis nostri) 
[NC34] 1896-01-12 

Hoechstraten, de, zie Hoochstraten  
Hoeckel 

●     Magdalena (Maria) (zuster) 
[NC60] 1944-01-19 

Hoeken (Hoken, Hocken) 

●     Johannes, senior 
[CKAPB189] ....-03-25 
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●     Johannes Hoken, junior 
[CKAPB441] ....-06-28 

●     Johannes Hocken, senior 
[CKAPB036] 1446-01-16 

●     Catharina, begijn 
[NC792] ....-11-28 
[CKAPB907] 1446-11-24 
[CKAPB959] 1446-12-12 

●     Mechteld 
[CKAPB569] ....-08-10 

Hoekenburg, Adolphus zie: Goltstein, Adolphus de 
[NC757] Hoelten, de 

●     Gudula (dochter van Henricus de) 
[NC682] ....-10-10 

●     Henricus de (echtgenoot van Catharina, vader van Gudula) 
[NC682] ....-10-10 

●     Johannes, borgemeester 
[CKAPB858] 1514-11-04 

●     Catharina de (echtgenote van Henricus) 
[NC682] ....-10-10 

●     Maria, begijn 
[CKAPB522] 1461-07-26 

Hoen (Hoems) 

●     Agnes, echtgenote van Henricus de Hoems 
[AKANB0675] ....-09-20 (voor 1496) 

●     Heyn die 
[ZG33] 

Hoerken 

●     Theodericus 
[CKAPB024] 1446-01-11 

Hoerne, zie Hoorn  
Hoervoort (Houtvoort) 

●     Soetken (echtgenote van Jacobus de Goywijck) 
[NC220] 
[OC23] ....-03-23 
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Hoesden, van 

●     Jan 
[ZG35] [ZG36] 

Hoeven, zie Hove  
Hoevis, zie Hove  
Hoge (Hooghe, Hogen, Hoegh) 

●     Beatrijs, echtgenote van Geldolphus Hoghen 
[CKAPB777] 1493-10-10 

●     Geldolphus Haecks Hoghen 
[CKAPB561] 1483-08-07 

●     Gudilia, dochter van Haecx alias Hoghen 
[CKAPB701] 1502-09-17 
[AKANB0668] 1501-09-17 

●     Johannes, dictus 
[AKANB0042] ....-01-19 

●     Johannes 
[CKAPB662] 1458-09-05 

●     Johannes Haken alias Hoge 
[CKAPB544] 1505-08-02 

●     Katherina Ludekens, echtgenote van Johannes Hooghe 
[CKAPB095] 1452-02-08 
[CKAPB416] 1413-06-22 

●     Petrus, heer, kanunnik 
[AKAPB132] 1575-04-02 
[AKANB0210] 1575-04-02 

Hogenkamp 

●     Monica (Jacoba Henr.) (zuster en ziekenmeesteres) 
[NC813] 1950-12-08 

Hoijdonck (Hooijdonck, Hoodonck, Hodonck, Hoedonck) 

●     Anastasia (Elisabeth) van (vrouwe, priorin) 
[NC175] 1727-03-07 

●     Dionisius 
[CKAPB451] 1409-07-01 

●     Elysabeth 
[CKAPB195] 1422-03-26 
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[CKAPB199] 1422-03-27 
[CKAPB719] 1422-09-25 
[CKAPB726] 1422-09-26 

●     Joannes van (bisschop van Breda) 
[NC312] 1868-04-25 

●     Johannes Dionisius 
[CKAPB139] ....-03-01 
[CKAPB841] 1428-10-30 

●     Cornelius, heer, magister, kapelaan 
[CKAPB987] 1560-12-28 
[AKAPB603] 1560-12-28 
[AKANB0989] 1559-12-28 

Hocken (Hocken), zie: Hoeken Hooydonck zie Hoijdonck 
Hoilten, zie Hoelten  
Hoymans (Hooymans) 

●     Petronella (echtgenoot van Joannes Grevers, weldoener, moeder van zuster Anastasia) 
[NC110] 1913-02-08 

Hocron, de 

●     Petrus, heer, kanunnik, subdiaken 
[AKANB0976] ....-12-20 (na 1525) 

Holland 

●     Jacoba gravin van 
[NC151]vn 
[AKAPB077] 1465-02-27 
[AKAPB375] 1465-08-30 
[AKAPB458] 1465-10-08 
[AKANB0749] ....-10-08 

Holten, zie Hulten  
Honts (Hont) 

●     Heijlwig Naes, echtgenote van Willem Honts 
[ZG5] 
[CKAPB786] 1481-10-12 
[AKAPB471] 1481-10-12 
[AKANB0773] 1481-10-12 

●     Cornelis 
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[BEGJ209] (1e helft 16e eeuw) 
●     Wilhelmus dictus de Hont 

[AKAPB417] 1471-09-21 
[AKANB0677] 1471-09-21 

Hooch, zie Hoghe  
Hoochstraten, de 

●     Arnoldus, heer 
[AKAPB494] ....-10-25 
[AKANB0814] ....-10-25 

●     Arnoldus 
[CKAPB099] ....-02-10 

●     Jozina, echtgenote van Cornelis van Hoochstraten 
[BEGJ203] ....-12-23 (1e helft 16e eeuw) 

●     Katherina Godevaerts 
[CKAPB904] ....-11-23 

Hoorn (Hoerne, Horne), de 

●     Arnoldus, heer, kanunnik 
[AKANB0908] ....-11-30 

●     Katherina, echtgenote van Mathias de Horne 
[CKAPB480] 1471-07-10 

●     Maria (zuster) 
[NC466] 1790-07-07 

●     Mathias van Horn 
[CKAPB127] 1481-02-24 
[CKAPB462] 1501-07-03 

●     Oda de Hoerne, echtgenote van Jan van Polanen senior, zie Polanen 

Hoppenbrouwers 

●     Henricus (heer, weldoener, echtgenoot van Anna Adriana Plancken) 
[NC280] 1820-04-12 

●     Petrus Leonardus, zoon van Henricus, weldoener) 
[NC282] 1855-04-12 

Horivorts (Horivoets) 

●     Joanna (zuster) 
[NC544] 1666-08-19 

●     Catharina (zuster) 
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[NC362] 1673-05-22 

Horn, zie Hoorn 
Horsten (de) 

●     Jeanne (weldoener) 
[NC146] 1945-02-25 

●     -Bennebroek, Johanna Maria (moeder van zuster Maria, weldoener) 
[NC727] 1949-11-02 

●     Maria 
[CKAPB017] 1485-01-07 

●     Quirinus (vader van zuster Maria) 
[NC261] 1940-04-03 

Hozen (Hoze) 

●     Johannes, heer, kapelaan, zoon van Petrus 
[CKAPB573] 1535-08-10 
[CKAPB667] 1526-09-06 
[AKANB0541] ....-08-10 

●     Christianus, ouders van heer Johannes Hoze 
●     Petrus Christianus, vader van heer Johannes Hoze, echtgenote van Waltrude Johannes Tiels 

[CKAPB667] 1526-09-06 
[CKAPB667] 1526-09-06 
[AKANB0632] 1524-09-06 

●     Waldetrude Johannes Tiels, moeder van heer Johannes Hoze, echtgenote van Petrsu 
Christianus Hoze 
[CKAPB669] 1530-09-06 
[AKANB0632] 1524-09-06 

Hosenhout, zie Heusdenhout 
Hout 

●     Adriana van den zie: Gijsen, Adriana 
[NC526] 

Houtappels 

●     Arnoldus 
[NC467] ....-07-08 

●     joffrou 
[ZG43] 

●     Liele 
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[NC467]vn (ca. 1474] 

Houtepen 

●     Cornelia (echtgenoot van Cornelius Rosmis) 
[NC38] 1766-01-13 
[OC7] ....-01-13 

Houtfoort (Houtvoort) 

●     Antonia van (convers en zuster) 
[NC103] 1538-02-06 

●     Soetken zie: Hoervoort, Soetken 
[NC220] 

Hove (Hoeven, Hooven), de/van den 

●     Agnes van der Hoeven 
[CKAPB731] 1422-09-27 

●     Anneken Willems uuter Hooven, begijn Breda, meesteres begijnhof 
[BEGJ] ca.1603-01-08 

●     Heilwig 
[NC413] ....-06-16 
[CKAPB437] 1436-06-27 

●     Henricus de Hoevis 
[CKAPB985] 1421-12-28 

●     Jacobus 
[NC720] ....-10-29 (voor 1450) 

●     Johannes 
[CKAPB843] ....-10-31 

●     Lynken uuttel Hoeven Mateeus Willemsen, nicht van Anneken 
[BEGJ006] 1614-01-13 

Hovis, de 

●     Henricus 
[AKANB0954] ....-12-13 

●     , zie Laurentius Hovis Leps, zie Leps 

Huberti 

●     Agatha, echtgenote van Johannes Huberti 
[AKANB0357] ....-06-03 
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●     Gerardus, zoon van Jacobus Huberti 
[CKAPB745] 1439-09-30 
[AKANB0716] 1439-09-30 

Hugemannus, heer zie: Hermannus,heer 
[NC548] Hughensoen 

●     Petrus Theodoricus 
[NC745] ....-09-11 (voor 1437) 

Hugius 

●     Johannes, heer, kapelaan, pastoor in Sprundel 
[AKAPB355] 1575-08-18 

Huijbrechts 

●     Martha (Johanna) (convers) 
[NC744] 1868-11-08 

Huyghen 

●     Petrus 
[CKAPB415] ....-06-22 

Hulshouts 

●     Anneken Nobels, echtgenote van Cornelis Hulshouts 
[BEGJ062] 1612-05-20 

Hulst, de/van der 

●     Antonius, echtgenoot van Heylwig, vader van heer Johannes van der Hulst 
[AKANB0831] 1525-10-30 

●     Antonius, heer, magister, kapelaan 
[AKAPB179] 1557-05-06 
[AKANB0270] 1557-04-30 
[AKANB0287] 1557-06-06 

●     Elysabeth, dochter van Anthonius van der Hulst 
[CKAPB494] 1534-07-14 

●     Heylwich, echtgenote van Anthonius, moeder van heer Johannes van der Hulst 
[AKANB0831] 1525-10-30 

●     Johannes, heer, kapelaan, priester 
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[CKAPB601] 1523-08-17 
[AKAPB349] 1523-08-17 
[AKAPB505] 1525-10-30 
[BEGJ113] ....-08-16 
[AKANB0571] 1523-08-17 
[AKANB0831] 1525-10-30 

●     Catharina, echtgenote van meester Joannes Everzwijn, zie Everzwijn 
●     Martinus (heer, biechtvader, kanunnik van St. Michiels Antwerpen) 

[NC821] 1514-12-14 
●     Petrus van der, heer, priester 

[CKAPB320] 1502-05-14 
[AKAPB194] 1502-05-14 
[AKANB0307] 1502-05-14 

Hulten (Holten), de 

●     Katherina de Beversluys, echtgenote van meester Johannes de Holten, schout van Terheijden 
[AKAPB110] 1546-03-21 
[BEGJ031] ....-03-21 
[AKANB0172] ....-03-21 

●     Johannes Nycholaus 
[CKAPB306] 1514-05-08 

Huvenne 

●     Victoria de l' (zuster) 
[NC556] 1838-08-22 
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Ydensoen 

●     Joannes Godefridus 
[NC195] ....-03-14 

Ykele, de (Ykel) 

●     Johannes, echtgenoot van Katharina 
[AKANB0274] ....-05-01 

●     Katharina, echtgenote van Johannes 
[AKANB0274] ....-05-01 

●     Rumoldus, heer 
[AKAPB474] ....-10-14 
[AKANB0776] 1382-10-14 

●     Walterus, heer, kanunnik 
[AKANB0587] ....-08-23 (voor 1411) 

●     Wilhelmus, heer, investitus van Baerle 
[NC247] ....-03-31 
[AKANB0199] ....-03-31 

Ickson, Anna Maria zie: Sekson, Isabella  
Ymezoeta 

●     (stichter van het klooster) 
[NC1] ....-01-01 (voor 1576) 

Ymhusen 

●     Johannes, heer, kanunnik 
[AKANB0321] ....-05-20 

Ipelair (Ypelaer), de 

●     Barbara 
[AKANB0479] ....-07-21 

●     Elysabeth 
[CKAPB805] 1451-10-18 
[AKAPB482] 1422-10-18 
[AKANB0793] ....-10-18 

●     Franciscus, heer, kapelaan 
[CKAPB921] 1580-11-29 
[AKAPB551] 1580-11-29 
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[BEGJ184] ....-11-29 
[AKANB0907] 1580-11-29 

●     Hillegonde, echtgenote van Hubertus de Ypelair 
[AKAPB111] ....-03-22 
[AKANB0173] ....-03-22 

●     Hillegonde Rasonis de Ypelaer, echtgenote van Hugemannus de Aqua, zie Water 
●     Johanna, echtgenote van Johannes Gijsbertus Ypelair 

[CKAPB228] 1552-04-09 
[BEGJ043] ....-04-09 (ca. 1560) 
[AKANB0224] ....-04-09 

●     Johannes, zoon van Hubertus de Ypelaer 
[AKANB0150] ....-03-10 

●     Nout 
[BEGJ155] ....-10-04 (1e helft 16e eeuw) 
[BEGJ158] ....-10-04 (1e helft 16e eeuw) 

●     Petrus 
[AKAPB041] ....-02-01 
[AKANB0073] 1438-02-01 

●     Petrus, heer, kapelaan, magister 
[CKAPB975] 1558-12-23 
[AKAPB597] 1558-12-23 
[AKANB0981] ....12-23 

●     Zebertus 
[AKAPB120] ....-03-27 
[AKANB0190] ....-03-27 

Irsick 

●     Margareta de (priorin, uitvoerdster kloosterhervorming) 
[NC348]vn 
[NC520] 1475-08-05 

Ysaac (Ysac, Ysack, Ysaack) 

●     Adrianus 
[CKAPB361] 1504-06-01 

●     Arnoldus 
[CKAPB293] 1488-05-04 

●     Arnoldus, magister, heer 
[CKAPB628] 1495-08-26 

●     Arnoldus Petrus, heer, kapelaan 
[CKAPB584] 1558-08-13 
[AKAPB339] 1558-08-13 
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Namen I en IJ en Y

[AKANB0553] ....-08-13 
●     Elysabeth, echtgenote van Rumoldus Isack 

[CKAPB874] 1488-11-10 
●     Henricus de (echtgenoot van Christina) 

[NC412] ....-06-16 
●     Christina (weduwe van Willem Ysaac, echtgenote van Gheryt van der Strepen) 

[NC438]vn (ca. 1488) 
●     Lucia, echtgenote van Robertus Isack 

[CKAPB553] 1504-08-04 
●     Margareta, echtgenote van Johannes Isaac 

[AKAPB411] ....-09-16 
[AKANB0663] ....-09-16 (1480?) 

●     Petrus (echtgenoot van Christina) 
[NC412]vn 

Ysebrant (Isbrandts,Ysbrandt, Ysbrants) 

●     Beatrijs, echtgenote van Gerardus Ysbrandts 
[CKAPB562] 1409-08-08 

●     Gerardus 
[CKAPB129] ....-02-25 

●     Johannes, heer 
[CKAPB043] 1442-01-18 

●     Maria, echtgenote van Stephanus Ysbrants 
[CKAPB067] 1459-01-26 

●     Maria (zuster) 
[NC80] 1576-01-26 
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Namen J

Jager 

●     Bartholomeus alias, de Wilde, heer, kapelaan, zie Wilde 

Jacobus 

●     Jacobus, stichter van het kapittel 
[AKAPB606] ....-12-31 
[AKANB0002] ....-12-31 (ca. 1300) 

Jacopmijns 

●     Thoen 
[ZG19] 

Jacops (Jacobi, Jacopssendochter, Jacopssen) 

●     Anna (Anneken), meesteres begijnhof Breda 
[BEGJ112] ....-08-12 (ca. 1627) 

●     Arnoldus 
[CKAPB176] 1480-03-18 

●     Elysabeth 
[CKAPB167] 1468-03-13 

●     Godefridus 
[CKAPB834] 1474-10-27 
[AKANB0821] 1475-10-27 

●     Lysbeth Gerit Jacopssendochter (echtgenote van Jan Janniszoon van Eyndtmer) 
[NC139]vn 
[NC309]vn (ca. 1525) 

Janssens (Jansens, Janssen, Jans, Johannis) 

●     Adriana Bartholomeus Johannis 
[CKAPB614] 1500-08-21 
[AKAPB594] 1567-12-19 
[AKANB0973] ....-12-19 

●     Aleyd Scheys, echtgenote van Petrus Johannis 
[CKAPB942] 1478-12-04 

●     Bartholomeus, echtgenoot van Margareta Potters 
[CKAPB044] 1567-01-18 
[AKAPB518] 1567-11-08 
[AKANB0853] ....-11-08 

●     Beatrijs Balduwinus Johannis 
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[AKAPB431] ....-09-28 
[AKANB0704] ....-09-28 

●     Beatrijs, dochter van Jan, begijn te Breda 
[BEGJ051] ....-04-25 (1e helft 16e eeuw) 

●     Egidius Johan Goderts die Brouwer, echtgenoot van Katharina Bartholomeus Johannis, zie 
Brouwers

●     Elizabeth Petrus Johannes, echtgenote van Walterus de Blayen, zie Blayen 
●     Elisabeth Balduwinus Johannis 

[AKANB0704] ....-09-28 
●     Elisabeth (moeder van Joanna Vermeulen) 

[NC387] ....-06-04 
●     F. (burgemeester Oosterhout) 

[NCepiloog] (ca. 1813) 
●     Gertrude, echtgenote van Thomas Johannis 

[CKAPB122] 1470-02-23 
●     Grietken Janssen 

[BEGJ172] 1596-11-02 
●     Henricus Bartholomeus Johannis 

[CKAPB614] 1500-08-21 
[AKAPB594] 1567-12-19 
[AKANB0973] ....-12-19 

●     J. (dokter Catharinadal) 
[NC571]vn (ca. 1773) 

●     Katharina Bartholomeus Johannis, echtgenote van Egidius Johan Goderts die Brouwer, zie 
Brouwers 

●     Katherina (Lynken) Jans, begijn te Breda 
[BEGJ180] ....-11-19 (ca. 1610) 

●     Ludovicus van Brussel (heer, kanunnik van Tongerloo) 
[NC410] 1909-06-15 

●     Margereta Coman Jans 
[CKAPB595] 1429-08-16 

●     Margareta Potters, echtgenote van Bartholomeus Johannis 
[CKAPB044] 1567-01-18 
[AKANB0853] ....-11-09 

●     Petrus, echtgenoot van Aleyde Scheys 
[CKAPB942] 1478-12-04 

●     Robertus Johannis alias Tierloet, zie Tierloet 
●     Zegebertus filius (echtgenote van Beatrijs) 

[NC321] ....-04-29 
[ZG40]vn 

●     Theodericus (Dierick), heer, kapelaan te Breda 
[AKAPB404] 1522-09-12 
[BEGJ132] ....-09-12 
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[AKANB0654] 1522-09-12 

Jeger 

●     Caecilia (Alida) van (zuster) 
[NC39] 1821-01-13 

Jeminius 

●     Johannes 
[CKAPB050] ....-01-21 

Joannis (Johannis), zie Janssens 
Joessoen (Joes) 

●     Gerardus Joes 
[CKAPB515] 1452-07-23 

●     Hillegonde, echtgenote van Gerardus Joes 
[CKAPB556] 1452-08-06 

●     Peter 
[ZG44] 

Johannis, zie Janssens  
Jonge (Jong/'ts Jonghen) 

●     Gertrude de (zuster) 
[NC799] 1661-12-01 

●     Catherina 
[CKAPB013] 1460-01-05 

●     Cornelia de (echtgenote van meester Adam Brouwers) 
[OC51] ....-11-07 

Jongeneelen 

●     Aloysia (Anna) (zuster) 
[NC192] ....-03-13 
[NC198] 1866-03-15 

●     Augustina (Maria) (zuster) 
[NC192] ....-03-13 
[NC240] 1873-03-29 

●     Joannes Adrianus (echtgenoot van Anna Cornelia Dam, vader van Jacobus en Johannes 
Baptista) 
[NC192] ....-03-13 (ca. 1840) 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/RGNJ.HTM (3 of 4) [16/11/2008 13:10:34]



Namen J

[OC18] ....-03-13 

Jordaens 

●     Elisabeth (novice, begijn) 
[NC494] ....-07-21 (ca. 1646) 

●     Magdalena (begijn te Antwerpen, zus van Elisabeth) 
[NC494]vn Judocus (heer, geestelijke) 
[NC9] ....-01-04 (voor 1716) 

Jorys 

●     Margareta 
[CKAPB527] 1472-07-28 

Justiniani 

●     Josina de Dalen, echtgenote van Stephanus Justiniani, vrouwe 
[AKAPB464] 1531-10-09 
[AKANB0760] ....-10-09 
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Kaal 

●     Caecilia (Wilhelmina Maria) (zuster) 
[NC301] 
[NC804] 1958-12-03 

●     Wilhelmus (echtgenoot van Sophia Jansen, vader van de zusters Caecilia en Norberta) 
[NC301] 1941-04-22 

Caam (Chaem, Caem), de 

●     Dimpna de Chaem, echtgenote van Cornelius Boeyens/Buydens, zie Boeykens 
●     Elysabeth, dochter van Avesoeta 

[CKAPB370] 1476-06-04 
●     Johannes, heer, kapelaan 

[AKANB0462] ....-07-13 

Kaerl, zie Kerle  
Cabo 

●     Margareta (donate) 
[NC47] 1575-01-16 

Caerscot, van/de 

●     Hillegunde, echtgenote van Johannes de Caertscot 
[AKANB0584] ....-08-21 

●     Johannes 
[AKAPB118] ....-03-26 
[AKANB0185] ....-03-26 

●     Joannes 
[NC349] ....-05-14 

Kakerken 

●     Jacoba van (Francisca Joanna) (zuster) 
[NC602] 1846-09-12 

Calfdonc (Calsdonc, Calfsdonck) 

●     Gudeld 
[CKAPB198] 1419-03-27 
[AKANB0189] 1319-03-27 (lijkt 1419) 

●     Catharina (novice) 
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Namen C en K

[NC684]....-10-11 
●     Catharina de (vrouwe, echtgenote van Adrianus filius Henrici) 

[NC437] ....-06-26 (voor 1548) 

Calwardi 

●     Gertrude, echtgenote van Walterus Calwardi 
[AKANB0016] ....-01-08 

Camera, de 

●     Agnes 
[NC527] ....-08-07 

●     Heijlwig 
[NC590] ....-09-08 (14e eeuw) 
[AKANB0634] ....-09-07 

●     Catharina (priorin voor de kloosterhervorming) 
[NC33] 1379-01-12 

Campe, uyten 

●     Belia van der Lynde, echtgenote van ridder Johannes uuyten Campe, vrouwe  
[CKAPB087] 1409-02-05 
[CKAPB295] 1409-05-05 
[CKAPB554] 1409-08-05 
[CKAPB869] 1409-11-08 
[AKANB0526] 1409-08-05 

●     Egidius 
[CKAPB615] 1411-08-22 
[AKANB0586] ....-08-22 

●     Egidius, junior (vader van Geertruy) 
[NC669] ....-10-05 
[CKAPB769] 1438-10-09 
[AKANB0752] 1438-10-08 

●     Egidius 
[NC553] ....-08-22 (1411) 

●     Egidius, junior, echtgenoot van Margareta van Arpen 
[AKAPB126] 1461-03-30 
[AKANB0198] 1461-03-30 

●     Elizabeth de Butlant, echtgenote van ridder Johannes de Campe, vrouwe 
[NC768] ....-11-19 
[CKAPB968] 1422-12-18 
[AKANB0971] ....-12-18 
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Namen C en K

●     Gertrude, vrouwe 
[CKAPB690] 1418-09-14 
[AKANB0658] ....-09-14 

●     Geertrui (dochter van Egidius uyten) 
[NC669]vn (ca. 1456) 

●     Gertrude van den Campe echtgenote van Walterus de Dielbeeck, vrouwe, zie Dielbeeck 
●     Gertrude (vrouwe) 

[NC608] ....-09-14 (1418) 
●     Johannes, ridder, schout, echtgenoot van Belia van der Lynde 

[CKAPB754] 1396-10-04 
[AKANB0734] 1396-10-04 

●     Johannes, junior 
[AKANB0730] 1423-10-03 

●     Catharina de Vriesel, weduwe van Nycholaus uut den Campe, domicella 
[AKANB0142] 

●     Maria, echtgenote van Arnoldus uuyten Campe, alias de Septemmontibus, vrouwe 
[CKAPB864] 1414-11-06 

●     Margareta van Arpen, weduwe van Egidius Camp junior 
[CKAPB269] 1448-04-24 
[AKANB0261] 1449-04-25 

●     Nycholaus 
[CKAPB247] 1458-04-16 
[CKAPB799] 1458-10-16 
[AKANB0238] 1459-04-15 

Cant 

●     Bartholomeus, heer, kanunnik 
[AKANB0043] ....-01-19 

●     Gerardus, echtgenoot van Zegerarda 
[CKAPB793] 1438-10-14 
[AKANB0777] ....-10-14 

●     Zegerarda, echtgenote van Gerardus 
[CKAPB455] 1438-07-02 
[AKANB0435] 1439-07-02 

Canters 

●     Elisabeth (Anna) (convers en zuster) 
[NC331] 1803-05-02 

●     Gertrude 
[NC619] ....-09-19 
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Namen C en K

Capella 

●     Antonius in 
[AKANB0315] ....-05-18 

●     Elizabeth, echtgenote van Antonius in Capella 
[AKANB0939] ....-12-08 (voor 1493) 

Carnificis (Carneficis) 

●     Margareta, echtgenote van Wytkinus Carnificis 
[AKAPB408] ....-09-15 
[AKANB0661] ....-09-15 

Castro, de, zie Borchst  
Caters 

●     Walterus dictus (heer) 
[NC824] ....-12-16 (voor 1530) 

Keyaert 

●     Gosuinus 
[CKAPB768] ....-10-09 

Keyen (Keijen) 

●     Jaspar, zoon van Cornelius Keyen 
[CKAPB403] 1500-06-15 

●     Katherina, echtgenote van Johannes Keyen 
[CKAPB966] 1411-12-17 
[AKANB0967] ....-12-17 

●     Catherina, echtgenote van Walterus Keyen 
[AKAPB303] 1513-07-29 
[AKANB0501] ....-07-29 

●     Cornelius Zegebertus (Pickaert) 
[NC269] ....-04-08  
[OC20] ....-04-08 

●     Mychael, junior 
[CKAPB818] 1427-10-23 

●     Michael, magister, kanunnik St.Jan in Utrecht 
[AKAPB581] 1513-12-13 
[AKANB0956] 1500-12-13 

●     Walterus, heer, priester 
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Namen C en K

[CKAPB160] 1502-03-11 
[AKAPB093] 1502-03-11 
[AKANB0153] 1502-03-11 

Kemp (Keijmp, van Kempen) 

●     Barbara (zuster) 
[NC259] 1518-04-03 

●     Joannes (echtgenoot van Mechteld, vader van zuster Barbara) 
[NC259]vn 
[NC345] ....05-12 (ca. 1500) 
[OC24] ....-05-12 

Kenens 

●     Gilberta 
[NC50] 1903-01-16 

Kerkhof, van de 

●     Adriana (weldoener) 
[NC54] 1892-01-17 

Kerle (Kaerl) 

●     Egidius dictus Kerle, heer, kanunnik 
[AKAPB220] ....-06-01 
[AKANB0352] 1394-06-01 

Cermertens 

●     Catharina (moeder van Mathias Verspellen) 
[NC167] ....-03-04 

Kerremans 

●     Dijmphna (convers en zuster) 
[NC16] 1875-01-05 

Kersbeek, zie: Evermodus de Turck Kessel, van/de (Kessele) 

●     Alverarda, vrouwe (echtgenote van Arnoldus) 
[NC672] ....-10-06 (voor 1439) 
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Namen C en K

[AKAPB457] ....-10-08 
[AKANB0746] ....-10-08 

●     Arnoldus 
[AKANB0622] 1496-09-03 

●     Arnoldus (echtgenoot van Alverarda) 
[NC672] ....-10-06 

●     Henrica (zuster) 
[NC769] 1600-11-19 

Keteler (Ketelaers) 

●     Augustijn 
[ZG6] 

●     Elizabeth Roeffs/Roest, echtgenote van Johannes Keteler 
[AKAPB487] 1474-10-20 
[AKANB0797] 1474-10-19 

●     Heilwich (Heilken) Augustyn, begijn te Breda 
[BEGJ090] ....-07-11 (ca. 1550) 
[BEGJ230] 

●     Heilwige (zuster) 
[NC333] 1540-05-03 

●     Johannes 
[CKAPB774] 1426-10-10 
[AKANB0763] 1426-10-10 

Ceters, de 

●     Cornelius Jacobus 
[CKAPB367] 1522-06-03 

Chaem, zie Caam  
Chalon, de 

●     Claudia, gravin van Nassau, zie Nassau 

Cheno, zie Geno  
Cheus, zie Geus  
Chisen 

●     (zuster) 
[NC600]vn (ca. 1377) 

Christus (Cristus) 
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Namen C en K

●     Gerardus 
[AKAPB337] 1488-08-13 
[AKANB0551] 1488-08-13 

●     Henricus 
[AKANB0138] 1434-03-05 

●     Sophia (zuster, dochter van Gheryt) 
[NC258] 1513-04-03 

Kieboom, van den 

●     Anna Peters, meesteres Bredase begijnhof 
[BEGJ001] 
1586 [BEGJ058] ....-05-11 (ca. 1610) 

●     Johanna van den Kieboom, echtgenote van Joes Vlemminck, zie Vlemminck 
●     Margriet, dochter van Claes van der Kieboom 

[BEGJ118] ....-08-24 (ca. 1500) 
●     Pitronilla (Catharina) (vrouwe, priorin) 

[NC377]vn 
[NC446]vn 
[NC673] 1709-10-06 

Kiefhoeck (Kyefhoeck) 

●     Johanna, vrouwe, echtgenote van Adam van Nispen, zie Nispen

Kievit 

●     Johannes 
[CKAPB154] 1436-03-07 

Cirurgici (Cyrurgici) 

●     Eva, echtgenote van Petrus Cyrurgici 
[AKANB0920] 1461-12-03 

Claesen (Claesens, Claeus, Claeussoen) 

●     Aechtken dochter van Clauys Willems, begijn te Breda, zie Willems 
●     Anna Ariaense 

[NC569] 1687-08-30 
[OC40] ....-08-30 

●     Jan Claeussoen 
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[ZG62] 
●     Margaretha (Maria) (zuster) 

[NC355] 1925-05-18 
●     Petrus Claeus 

[CKAPB824] 1517-10-24 

Clarissa 

●     (zuster) 
[NC600]vn (ca. 1377) 

●     (begijn) 14e eeuw 
[AKANB0027] ....-01-15 

Clarijs 

●     Adriana (echtgenote van Hubertus Sweere, moeder van zuster Catharina) 
[NC758] 1927-11-13 

Kleynaerts 

●     Adriana, echtgenote van Jorys Kleynaerts 
[BEGJ061] ....-05-18 

Cleyssen 

●     Judocus Cleyssen, alias Wonders zie: Wonders

Clephas 

●     Aldegunde (Maria Ant.) (zuster) 
[NC585] 1915-09-06 

Clerici 

●     Johannes, heer, kapelaan, pastoor van Rijsbergen 
[AKAPB599] 1475-12-26 
[AKANB0009] 1475-01-02 

●     Johannes Volkaert Clerici, zie Volkaert 
●     Johannes, heer, magister, kanunnik 

[AKAPB391] 1555-09-08 
[AKANB0633] 1555-09-06 

Clercx (Klerx) 
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●     Theresia (Catharina Elis.) (zuster en succentrix) 
[NC635] 1887-09-25 

●     Philomena (Ida) (zuster te Neerpelt, circatrix) 
[NC850] 1903-12-27 

Klijn 

●     Gilberta (suppriorin) 
[NC738] 1951-11-06 

Cliengen (Clinghen), de 

●     Hilla 
[CKAPB147] 1420-03-04 
[CKAPB658] 1420-09-04 

Clinckaerts 

●     Agatha (zuster) 
[NC644] 1539-09-28 

Klis 

Willem (executeur testament van de zusters Brouwers) 
[NC67]vn (ca. 1770) 

Cloet 

●     Adriana, dochter van Thomas Cloets 
[BEGJ012] ....-01-25 (ca.1500) 

●     Adrianus (Aert) Thomas Cloetssoen 
[BEGJ111] ....-08-10 

●     Hugo, kanunnik, magister 
[CKAPB231] 1440-04-11 
[AKAPB142] 1440-04-11 
[BEGJ046] ....-04-12 
[AKANB0228] ....-04-11 (voor 1442) 

●     Johannes, heer, kanunnik 
[CKAPB388] 1538-06-10 
[AKANB0374] 1538-06-10 

Klught 
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●     Antonia (Catharina) (convers en zuster) 
[NC819] 1781-12-12 

Knaepiaenssoen 

●     Henricus 
[NC418] ....-06-19 

Knapen (Knaepe) 

●     Adriana 
[NC213] 1828-03-21 
[OC17] 1828-03-21 

●     Jacobus 
[CKAPB456] 1445-07-02 

●     Rosnata (Joanna Maria) (zuster en novicenmeesteres) 
[NC823] 1716-12-15 

●     Walterus 
[CKAPB035] 1441-01-16 

Knappertant 

●     Petrus Nicolaus Cuypers, alias Knappertant, zie Cuypers 

Koecks, zie Kock Coen 

●     Theresia (Catharina) (zuster) 
[NC524] 1701-08-06 

Koenraads 

●     Frederica (Anna Maria) (zuster) 
[NC432] 1925-06-23 

●     Adrianus (broer van Jacobus) 
[NC125] 1915-02-15 

●     Jacobus (broer van Adrianus, weldoener) 
[NC125] 1915-02-15 

Coert, le 

●     Godefrida (Elisabeth) (zuster) 
[NC322] 1719-04-29 
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Coesel 

●     Paula (Christina)(zuster) 
[NC856] 1962-12-28 

Cogghe 

●     Johannes 
[CKAPB885] 1435-11-15 
[AKANB0871] ....-11-16 

Kock (Coeck, Coecks), de 

●     Elizabeth van der Ryt, echtgenote van Simon Jansson/Johannis de Cock 
[AKAPB134] 1498-04-04 
[BEGJ040] 1506-04-04 
[AKANB0212] 1506-04-04 

●     Gabriel (zuster te Petropolis) 
[NC411] ....-06-15 (20e eeuw) 

●     Gertrude, echtgenote van magister Theodericus Cock 
[CKAPB722] 1497/1518-09-25 

●     Yken Jan Coecksdochter 
[ZG11] 

●     Jan Ancem 
[ZG11] 

●     Josephina (Maria) (zuster, organist en archivaris) 
[NC507] 
[NC676] 1950-10-06 

●     Ceel 
[ZG45] [ZG46] 

●     Constantia (Petronella) (zuster) 
[NC833] 1947-12-20 

●     Cornelius Josephus (echtgenoot van Maria Josephina Langenhoff, vader van zuster Josephina, 
weldoener) 
[NC507] 1912-07-29 

●     Laurentia dochter van Marcellus Coeck 
[AKAPB026] 1508-01-21 
[AKAPB291] 1508-07-20 
[BEGJ010] ....-01-19 (ca. 1510) 
[BEGJ098] ....-07-20 (ca. 1510) 
[AKANB0047] 1508-01-21 
[AKANB0476] 1508-07-20 
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●     Margareta Wryters, echtgenote van Marcelius Coeck senior opten Molengraft 
[CKAPB093] 1520-02-07 
[AKAPB052] 1520-02-07 
[BEGJ014] ....-02-07 
[AKANB0087] 1524-02-07 

●     Marcelius Coeck opten Molengraft, senior, echtgenoot van Margareta Wryters 
[CKAPB493] 1520-07-14 
[AKAPB284] 1520-07-14 
[BEGJ091] ....-07-14 
[AKANB0087] ....-02-07 
[AKANB0466] 1520-07-14 

●     Simon Jansson die Coeck, magister, echtgenoot van Elizabeth van der Ryt 
[CKAPB217] 1498-04-04 
[AKAPB134] 1498-04-04 
[BEGJ040] ....-04-04 (ca. 1510) 

●     Theodericus, magister 
[CKAPB03] 1497-01-13 

Cockaert (Cockaerts) 

●     Johanna (echtgenote van Lambertus Oom) 
[NC424] ....-06-21 (ca. 1527) 

●     Mechteld (convers en zuster) 
[NC330] 1479-05-02 

Cockelbergen (Cockelberch) (Blaerincx?) 

●     Aleyde (echtgenote van Johannes) 
[NC742] ....-11-08 

●     Margareta de 
[NC522] ....-08-06 (voor 1415) 

Kokerdunen 

●     Elysabeth, echtgenote van Egidius Kokerdunen 
[CKAPB497] 1451-07-16 

Colen 

●     Adriana (suppriorin) 
[NC245] 1749-03-30 

●     Barbara (suppriorin en novicenmeesteres) 
[NC368] 1759-05-25 
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●     Elizabeth 
[AKAPB432] ....-09-28 
[AKANB0703] ....-09-28 

●     Gerardus Tiel 
[CKAPB409] 1440-06-18 

●     Gertrude (echtgenote van Petrus Heycants) 
[NC624] ....-09-21 
[OC44] ....-09-21 (ca. 1739) 

●     Cornelia (zuster en novicenmeesteres) 
[NC732] 1725-11-04 

Colevers 

●     Barbara, domicella, echtgenote van Johannes de Overhoff, zie Overhoff 

Coman, zie Jans  
Comen 

●     Emme Coomen Aerts, zie Aerts 

Comise 

●     Johanna Elias (zuster) 
[NC468] 1544-07-09 

Konincks (Conincks, Regis) 

●     Adriana, dochter van Cornelius Boech, echtgenote van Petrus Regis 
[CKAPB597] 1539-08-16 

●     Antonius Regis, heer 
[AKAPB463] 1529-10-09 
[AKANB0757] 1529-10-09 

●     Yda 
[CKAPB009] 1416-01-03 
[CKAPB215] 1416-04-04 
[CKAPB463] 1416-07-04 
[CKAPB665] ....-09-06 
[AKAPB445] 1428-10-02 
[AKANB0728] ....-10-02 

●     Johannes Regis, heer, kapelaan 
[CKAPB783] 1534-10-11 
[AKANB0769] 1534-10-11 

●     Margareta Conincx, echtgenote van Arnoldus Rovers, zie Rovers 
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Kooijmans 

●     Brigitta (Johanna) (zuster, donate in Neerpelt) 
[NC24] 1892-01-07 

Coppens 

●     A (echtgenote van A.P. Smits) 
[OC61] (1883) 

●     Frederica (Maria) (zuster) 
[NC267] 1866-04-07 

●     Hadewig (Maria) (zuster, circatrix) 
[NC287] 1898-04-14 

Cornelissen (Cornelis, Cornelii) 

●     Ariaenken, echtgenote van Petrus Cornelis 
[BEGJ008] ....-01-16 (1e helft 16e eeuw) 

●     Lambertus zie: Lambertus, heer 
●     Laurentius (onze dienaar) 

[NC670] 1681-10-05 
[OC48] ....-10-05 

●     Loffridus/Joefridus, heer, priester 
[CKAPB656] 1534-09-03 
[AKAPB386] 1534-09-03 
[AKANB0625] ....-09-03 

●     Neelken Cornelis Aellaerts, begijn te Breda 
[BEGJ003] ca. 1579-01-07 

●     Raso Cornelii, heer, kanunnik 
[AKANB0125] 1516-02-28 

Corput, van den 

●     Henricus, heer, kanunnik 
[AKANB0003] ....-01-01 
[AKANB0007] 1537-01-01 

●     Symken Lamberts 
[BEGJ142] 1572-09-23 

Corstiaensen 

●     Alderica (zuster) 
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[NC304] 1948-04-23 
●     Petrus Jacobus (heer, echtgenoot van Maria van Aart, vader van zuster Alderica, weldoener) 

[NC123] 1927-02-14 

Kort, de 

●     Maria (Joanna) (convers en zuster) 
[NC183] 1903-03-10 

Cortrix 

●     Marie 
[ZG32] 
[CKAPB226] 1465-04-09 
[AKANB0219] 1465-04-08 

Costers 

●     Heyn die 
[ZG16] 

Couweler 

●     Petrus, heer, kapelaan 
[AKAPB098] 1518-03-14 
[AKANB0158] 1518-03-14 

Cransken 

●     Theodoricus (heer, deken in Rijsbergen) 
[NC44] ....-01-15 

Krens 

●     Hermanna Josepha (Jacoba) (priorin) 
[NC805] 1960-12-03 

Crieken 

●     Jacobus 
[CKAPB724] ....-09-26 

Cristus, zie Christus 
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Croeck 

●     Gudilia (zuster) 
[NC489] 
[NC591] 1489-09-09 

●     Heijlwig (echtgenote van Arnoldus Gerardi, moeder van zuster Gudilia en zuster Christina) 
[NC498] ....-07-23 

●     Christina (convers en zuster) 
[NC147] 1477-02-26 
[NC489] 

Crols 

●     Catharina (zuster) 
[NC848] 1606-12-27 

Cromvoert (Cromvoort) 

●     Gertrude de (dochter van Peter) 
[NC593] ....-09-09 (ca. 1500) 

●     Peter (vader van Gertrude) 
[NC593]vn (ca. 1460) 

Cronenborch (Croonenborch), de 

●     Henricus 
[CKAPB624] 1510-08-25 
[AKAPB364] 1510-08-25 
[AKANB0592] 1510-08-25 

Kroon 

●     Joannes van der (echtgenoot van Joanna Verhoef, vader van zuster Hrosnate) 
[NC428a] 1917-06-22 

Cruijsaers 

●     Norberta (Cornelia) (zuster) 
[NC485] 1670-07-18 

Cruyskens 

●     Johannes alias, Lusdonck,heer, kapelaan zie: Lusdonck 
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Kruijsstraten 

●     Augustina (Maria) van (zuster) 
[NC149] 1837-02-26 

Cruijt 

●     Baltasar (heer, proost) 
[NC807]vn 
[NC822] 1655-12-15 

Crulinx 

●     Henricus, heer 
[CKAPB811] 1448-10-20 

●     Johannes, alias Zeemaerts 
[CKAPB612] 1455-08-21 

Crullens 

●     Elysabeth 
[CKAPB059] 1446-01-24 

Cuyck, de 

●     Adriana, vrouwe 
[CKAPB357] 1455-05-31 

●     Elysabeth 
[CKAPB806] 1479-10-18 
[CKAPB894] 1473-11-19 
[AKANB0789] ....-10-17 

Cuypers (Cuper, Cupers) 

●     Gertrude, echtgenote van Henricus Cupers 
[CKAPB648] ....-09-01 

●     Geertrude 
[CKAPB826] 1435-10-25 

●     Henricus dictus Cuper 
[CKAPB107] 1424-02-15 

●     Henricus, heer, kapelaan 
[CKAPB448] 1427-06-30 
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[AKAPB266] ....-06-30 
[AKANB0428] 1427-06-30 

●     Coleta (Anna Cath.) (zuster) 
[NC477] 1868-07-13 

●     Petrus Nicolaus Cuypers, alias Knappertant 
[AKAPB492] 1517-10-24 
[AKANB0810] 1517-10-24 

Kuijs 

●     Maria Catharina (Maria) van (zuster) 
[NC564] 1747-08-28 

Cupers, zie Cuypers  
Custers 

●     Christina (Elisabeth) (zuster) 
[NC74] 1755-01-24 

Custodis 

●     Johannes, heer, priester 
[AKAPB243] ....-06-18 
[AKANB0391] ....-06-18 (voor 1438) 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/RGNK.HTM (18 of 18) [16/11/2008 13:10:37]



Namen L

Laak 

●     Catharina (Gerdina) van de (convers en zuster) 
[NC276] 1904-04-11 

Laer, de 

●     Margareta, echtgenote van Joannes de Nederven, junior, zie Nederven 
●     Thielmannus 

[AKAPB371] ....-08-29 
[AKANB0602] 1384-08-29 

Laerhoven, de 

●     Adriana (convers) 
[NC615] 1658-09-17 

●     Adrianus, heer, kapelaan 
[CKAPB077] 1485-01-31 

●     Aleyde, echtgenote van Wilhelmus de Laerhoven 
[CKAPB587] 1460-08-14 
[AKANB0554] 1455-08-14 

●     Elysabeth 
[CKAPB784] 1442-10-12 

●     Ida/Yda, echtgenote van Egidius de Buyten, zie Buyten 
●     Jacobus 

[CKAPB633] 1443-08-28 

Laets 

●     Aldegunde 
[NC388]....-06-05 

●     Aleyd, echtgenote van Johannes 's Laets 
[AKAPB146] ....-04-14 
[AKANB0237] ....-04-14 

●     Aleijde 
[NC459] ....-07-05 

●     Johannes, senior 
[AKAPB117] ....-03-25 
[AKANB0182] ....-03-25 

●     Johannes, junior 
[AKAPB121] ....-03-27 
[AKANB0191] ....-03-27 

●     Johannes, echtgenote van Aleyde 
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[NC459]vn 
●     Nicolaus (echtgenoot van Goda) 

[NC357] ....-05-20 
●     Petrus, zoon van Johannes Laets 

[AKAPB477] ....-10-15 
[AKANB0780] ....-10-15 (voor 1417) 

●     Theodoricus (echtgenoot van Agatha) 
[NC216] ....-03-22 

Laicae, Anthonia Petra zie: Antonia Petra, laica Laconii 

●     Everardus 
[NC201] ....-03-17 

Lambertus (Lamberti, Lambrechts) 

●     Gerlaca (Joanna) (convers van Neerpelt) 
[NC270] 1879-04-08 

●     Gregorius, zoon van 
[AKAPB215] ....-05-28 
[AKANB0339] ....-05-28 

●     Lambertus Cornelissen van Roosendaal) (heer, Norbertijn) 
[NC61] ....-01-20 

●     Symken Lambertus van den Corput, zie Corput 
●     Thomas (heer, vicaris, kanunnik van Park) 

[NC729] 1720-11-03 

Lamy 

●     Hugo (heer, abt van Tongerloo en Leffe) 
[NC826] 1949-12-16 

Lamire 

●     Magdalena (zuster) 
[NC42] 1602-01-14 

Lammenen, van 

●     Elysabeth (ook Loemel ?) 
[BEGJ144] ....-09-25 (1e helft 16e eeuw) 

Langhe (Langhen) 
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●     Anthonia, dochter van Arnoldus Langhen, echtgenote van Martinus Tinctoris, zie Verwers 
●     Arnoldus, heer, kapelaan 

[CKAPB191] 1444-03-25 
[CKAPB634] 1459-08-28 
[AKANB0600] 1459-08-28 

●     Yda, echtgenote van Johannes Langhe senior 
[CKAPB109] 1443-02-16 

●     Johannes, senior 
[CKAPB253] 1443-04-18 

Maria Josephina (echtgenote van Cornelius Cock) 
[NC507] 1912-07-29 Langherack 

●     Wilhelmus, magister, kapelaan 
[AKANB0611] ....-08-30 (na 1525) 

Lagherlysen 

●     Elisabeth, echtgenote van Johannes zoon van Langherlysen 
[AKANB0946] ....-12-10 

●     Johannes zoon van, echtgenoot van Elisabeth 
[AKANB0946] ....-12-10 

Lanckvelt 

●     Helena (zuster) 
[NC294] 1702-04-20 

Lanraeck 

●     Wilhelmus, heer, magister, kapelaan 
[CKAPB644] 1557-08-30 

Lapide,de zie Steen, van  
Laurentii 

●     Everarda, vrouwe, echtgenote van Henricus de Hasselt, zie Hasselt

Laurijsen 

●     Gertrude (Adriana) (zuster) 
[NC430] 1916-06-23 
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●     Catharina zie: Velde, Catharina van den, dochter van Laurentius 

Ledeghe, de (Ledege) 

●     Johannes dictus, heer, priester 
[AKANB0952] ....-12-13 

●     Johannes Paulus, bastionarius 
[CKAPB242] 1511-04-13 
[AKAPB029] 1511-01-24 
[AKAPB043] 1511-02-02 
[AKAPB060] 1511-02-13 
[AKAPB124] 1511-03-28 
[AKAPB145] 1511-04-13 
[AKAPB209] 1511-05-20 
[AKAPB250] 1511-06-22 
[AKAPB254] 1511-06-24 
[AKAPB292] 1511-07-20 
[AKAPB293] 1511-07-22 
[AKAPB338] 1511-08-13 
[AKAPB429] 1511-09-27 
[AKAPB504] 1511-10-30 
[AKAPB533] 1511-11-17 
[AKAPB544] ....-11-25 
[AKAPB578] ....-12-13 
[AKAPB587] 1511-12-15 
[AKANB0053] ....-01-24 
[AKANB0075] ....-02-02 
[AKANB0095] ....-02-13 
[AKANB0196] ....-03-28 
[AKANB0235] 1511-04-13 
[AKANB0325] ....-05-20 
[AKANB0406] ....-06-22 
[AKANB0412] ....-06-24 
[AKANB0477] ....-07-20 
[AKANB0481] ....-07-22 
[AKANB0552] ....-08-13 
[AKANB0700] ....-09-27 
[AKANB0832] ....-10-30 
[AKANB0875] ....-11-17 
[AKANB0895] ....-11-23 
[AKANB0962] ....-12-15 
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Leemans 

●     Maria (convers en zuster) 
[NC340] 1793-05-08 

Leeus 

●     Gertrude 
[NC343] ....-05-10 (ca. 1407) 

Leeuwe (Leuwis), de 

●     Arnoldus (dienaar) 
[NC31] 1444-01-11  
[OC6] ....-01-11 

●     Godefridus, heer, priester 
[CKAPB331] ....-05-22 
[AKAPB212] ....-05-24 
[AKANB0333] 1397-05-24 

●     Joannes 
[NC277] ....-04-12 

●     Margareta de Leuwis junior 
[AKAPB401] ....-09-12 
[AKANB0651] ....-09-12 

Legghe, van der 

●     Yda (echtgenote van Joannes) 
[NC594] ....-09-10 (voor 1479) 

●     Joannes van der (echtgenoot van Yda) 
[NC594] ....-09-10 (voor 1479) 

Leydis, de (Leidis) 

●     Heylwig Arnoldus de Leydis 
[AKAPB045] 1569-02-03 
[AKANB0078] 1569-02-03 

●     Margareta Post de Leydis, zie Post 

Leysen (Leyssen), van 

●     Adriana (weldoener) 
[NC342] 1928-05-08 
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●     Adrianus (echtgenoot van Catharina, vader van zuster Siarda) 
[NC114] ....-02-11 (ca. 1930) 
[NC447] 1931-06-30 

●     Adrianus (echtgenoot van Adriana Oomen) 
[NC632] 1916-09-24 

●     Augustina (zuster) 
[NC81] 1793-01-26 

●     Elysabeth, echtgenote van Johannes Leysen 
[CKAPB386] 1442-06-10 

●     Elisabeth (weldoener) 
[NC447] 1931-06-30 

●     Geertrude 
[CKAPB725] ....-09-26 

●     Gijsbertus (weldoener) 
[NC447] 1931-06-30 

●     Godefridus (weldoener) 
[NC447] 1931-06-30 

●     Jeanette (weldoener) 
[NC288] 1928-04-14 

●     Johannes 
[CKAPB660] ....-09-05 

●     Joannes, Cornelius, Marcellus, Cornelia, Maria (weldoeners) 
[NC170] 1929-03-04 

●     Josepha (Antonia Maria) (zuster) 
[NC760] 1941-11-14 

●     Maria (weldoener) 
[NC170] 1929-03-04 
[NC791] 1930-11-27 

●     Siarda (zuster) 
[NC156] 1931-02-28 

●     Wilhelmus Leyssen, heer, kanunnik van Mariakerk Traiectensis 
[AKAPB359] ....-08-20 
[AKANB0581] 1414-08-20 

Leijten 

●     Petrus (heer, bisschop van Breda) 
[NC353] 1914-05-17 

Lecka, de 

●     Elisabeth (priorin voor de kloosterhervorming)  
[NC256] ....-04-03 
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[CKAPB212] 1430-04-03 
●     Mechteld de Lecka, eerste echtgenote van Cornelis de Bruhezen, zie Bruhezen 
●     Mechteld van Rotselaer, 2e echtgenote van Jan van Polanen, senior, zie Polanen 
●     Odilia de Zalmen/Solms, vrouwe van de Lek en Breda, echtgenote van Johannes van Polanen 

junior, zie Polanen 
●     Philippus 

[NC23] ....-01-07 (ca. 1428)  
[OC5] ....-01-07 
[ZG45] [ZG46] 

●     Wilhelma (vrouwe, canonicesse van Luik) 
[NC716] ....-10-27 

Leckerkerck 

●     Johannes, magister, curatus van OLV Kerk Breda 
[CKAPB703] 1477-09-18 
[AKANB0061] 1470-01-26 

Lemmen (Lemmens) 

●     Beatrijs, echtgenote van Raso Lemmens 
[CKAPB989] 1451-12-29 

●     Johannes, zoon van Walterus 
[CKAPB611] 1447-08-21 

●     Coman 
[ZG62] 

●     Leonardus (heer, biechtvader, kanunnik van Park, proost) 
[NC743] 1625-11-08 

●     Raso Lemmens die Jonghe 
[CKAPB326] 1456-05-18 

Leonardi 

●     Heijlwige (zuster) 
[NC218] 1490-03-23 

●     Matthias 
[NC218]vn 

Lepelmaker 

●     Elisabeth (weduwe van Jacobus, daarna begijn) 
[NC181] ....-03-10 

●     Jacobus 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/RGNL.HTM (7 of 14) [16/11/2008 13:10:39]



Namen L

[CKAPB779] 1446-10-11 

Leppers 

●     Anastasia (Anna Maria) (zuster en sacrista) 
[NC392] 1907-06-07 

Leps 

●     Laurentius Leps de Hovis, heer 
[CKAPB440] 1516-06-27 

Leur, van de 

●     Lucia (Maria) (suppriorin, novicenmeesteres) 
[NCblad1] 
[NC135] 1792-02-18 
[NCepiloog] (OCblad19) 

Liedekerc, de (Liedekerck, Lyedekerke), 

●     Raso 
[NC800] ....-12-02 (na 1303) 
[AKANB0925] ....-12-05 

●     Servatius (heer, vader van Victor, stichter van het klooster) 
[NC250] ....-04-01  
[OC19] ....-04-01 

●     Victor (zoon van Servatius) 
[NC250] 

Lier (Lyra), de 

●     Adriana, meesteres van het Bredase begijnhof 
[BEGJ104] ....-07-27 ca. 1580 

●     Antonia, dochter van Jan en Goedele van Lier, begijn te Breda 
[BEGJ055] ....-05-07 (ca. 1515) 

●     Jaspar, heer, magister, zangmeester/succentor 
[CKAPB938] 1542-12-03 
[AKAPB024] ....-01-20 
[BEGJ191] ....-12-07 
[AKANB0045] 1571-01-20 
[AKANB0921] 1542-12-03 

●     Lucia, meesteres van het Bredase begijnhof 
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[BEGJ140] 1625-09-21 

Lies, uuten (Lyez) 

●     Ancelmus, magister 
[AKAPB385] 1439-09-03 
[AKANB0623] ....-09-03 (voor 1396) 

Ligno, de 

●     Johannes, heer, ridder 
[AKAPB555] ....-12-03 
[AKANB0919] ....-12-03 (voor 1461) 

●     Catharina 
[NC200] ....-03-16 

●     Walterus 
[AKANB0599] ....-08-29 (voor 1459) 

Lijmbeke, de 

●     Yda de 
[NC232] ....-03-27 

Limelecht (Lymeleth) 

●     Katharina de, echtgenote van Godefridus de Brecht, vrouwe, zie Brecht 

Lindanus 

●     Lindanus, bisschop van Roermond 
[BEGJ222] 1578 

Linden (Lynde), van der 

●     Belia, echtgenote van Johannes uuyten Campe, vrouwe, zie: Campe 
●     Siarda (Pieterken) (convers) 

[NC555] 1703-08-22 

Linssen 

●     Juliana (Adriana Maria) (zuster te Neerpelt) 
[NC838] 1888-12-22 
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Lips 

●     Aloysia Wilhelmina (echtgenote van Henricus Martinus Smits, moeder van zuster Godeliva, 
weldoener) 
[NC452] 1913-07-03 

Liques, de 

●     juffrouw 
[NC807]vn (ca. 1655) 

Lyra, zie Lier  
Litz 

●     Johannes, heer, kapelaan 
[AKAPB165] 1577-04-27 

Livits 

●     Theoderica, vrouwe, echtgenote van Johannes van Brecht,zie Brecht 

Loddert (Loddaert) 

●     Arnoldus 
[CKAPB560] 1451-08-07 

●     Arnoldus 
[CKAPB111] 1462-02-17 

●     Katherina, echtgenote van Arnoldus Loddert 
[CKAPB113] 1462-02-18 
[CKAPB563] 1462-08-08 

Loef 

●     Symon, heer, kanunnik 
[AKANB0851] 1386-11-08 

Loeyen, zie Loyen  
Loemel, de 

●     Elysabeth van Loemel, zie Lammenen 
●     Mathias, heer, kanunnik 

[CKAPB500] 1473-07-17 
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Loemen, van 

●     Juet 
[BEGJ034] ....-03-26 (ca. 1550) 

Loen, zie: Loon 
Loenhout, van/de 

●     Hadewige (zuster) 
[NC678]vn (ca. 1443) 

●     Mechtild 
[NC678] ....-10-07 

●     Wilhelmus 
[NC846] ....-12-26 

Loer, van der 

●     Johannes Aertssn. 
[CKAPB461] 1473-07-03 

Locht, van der (Loght) 

●     Cornelis (heer, echtgenoot van Josina Montens) 
[NC154] 1656-02-28 

●     Norberta (Cornelia) van der (vrouwe, priorin) 
[NC45] 1809-01-15 (OCblad19) 

Loyen (Loeyen) 

●     Henricus, heer, kanunnik, magister 
[AKAPB107] 1544-03-19 
[AKAPB205] 1568-05-19 
[BEGJ060] ....-05-16 (ca. 1570) 
[AKANB0168] ....-03-19 
[AKANB0320] ....-05-19 

Loyer, de (Loyers) 

●     Willem 
[ZG54] 

●     Ferdinandus (heer, abt van Park) 
[NC124] 1762-02-15 
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Lomans 

●     Adriana, echtgenote van Cornelis 
[BEGJ053] ....-05-03 (1e helft 16e eeuw) 

●     Anna (Ansken) 
[BEGJ116] ....-08-21 

●     Cornelis, echtgenoot van Adriana 
[BEGJ053] ....-05-03 (1e helft 16e eeuw) 

Lombardi 

●     Antonius 
[AKAPB531] ....-11-16 
[AKANB0872] ....-11-16 (14e eeuw) 

Lommelaers 

●     Theresia (vrouwe, priorin) 
[NC854] 1855-12-28 

Loneux 

●     Carolina (Johanna) (suppriorin, novicenmeesteres) 
[NC683] 1811-10-10 

Looyen, zie Francisca van der Bol-Looyen Loon (Loen), van/de 

●     Agnes (Wilhelimina) (zuster, novicenmeesteres) 
[NC228] 1803-03-25 

●     Elisabeth (Anna) (zuster) 
[NC435] 1717-06-24 

●     Ludowicus, magister, kanunnik  
[CKAPB022] ....-01-09 
[CKAPB137] 1483-02-28 
[CKAPB188] 1483-03-24 
[CKAPB218] 1484-04-05 
[CKAPB267] 1482-04-23 
[CKAPB300] 1483-05-07 
[CKAPB402] 1483-06-15 
[CKAPB521] 1483-07-25 
[CKAPB575] 1483-08-11 
[CKAPB623] 1483-08-25 
[CKAPB735] 1483-09-27 
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[CKAPB785] 1483-10-12 
[CKAPB889] 1483-11-17 
[CKAPB969] 1484-12-19 
[AKAPB532] 1483-11-17 
[AKANB0874] 1484-11-17 

●     Martha (Joanna) (zuster) 
[NC255] 1941-04-02 

Loonen 

●     Theresia (Francisca Joh.) (zuster) 
[NC747] 1925-11-09 

Lossart 

●     Anna (zuster) 
[NC56] 1599-01-18 

Ludekens (Ludikens) 

●     Gerardus, heer, kanunnik 
[AKAPB262] ....-06-28 
[AKANB0423] 1391-06-28 

●     Johannes Ludekens de Uden 
[AKAPB513] ....-11-05 
[AKANB0846] ....-11-05 

●     Katherina Ludekens, echtgenote van Johannes Hoge zie: Hoge 
●     Thomas zoon van heer Gerardus 

[CKAPB865] 1408-11-07 
[AKANB0849] 1408-11-07 

Ludovicii 

●     Thomas zoon van 
[CKAPB879] ....-11-12 

Luygaert 

●     Laurentius van der Velde Luygaert, zie Velde 

Luijckx 

●     Josepha (Maria) (vrouwe, priorin) 
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[NC326] 1843-05-01 

Luynx 

●     Ermgarde (zuster) 
[NC121] 1532-02-14 

Luisterburg (Luysterborch) 

●     Johannes de Luysterborch, heer, kapelaan 
[CKAPB963] 1538-12-14 
[AKAPB584] 1538-12-14 
[AKANB0960] 1538-12-14 

●     Maria (Adriana) (zuster te Neerpelt) 
[NC49] 1883-01-16 

Luijten (Luten) 

●     Adriana, echtgenote van Johannes Petrus Luyten 
[AKAPB486] 1437-10-20 

●     Joannes zoon van Walterus 
[NC52] ....-01-17 
[AKANB0033] ....-01-17 (voor 1410) 

●     Johannes Petrus Luyten, echtgenoot van Adriana 
[AKAPB486] 1437-10-20 

●     Cornelia, dochter van Johannes Petrus Luyten 
[CKAPB762] 1525-10-07 

●     Margareta Luten, begijn 
[AKAPB526] ....-11-12 
[AKANB0863] ....-11-12 (14e eeuw) 

●     Maria, dochter van Johannes Luyten 
[CKAPB978] 1525-12-25 

Lusdonck, de (alias Cruysken) 

●     Johannes de, kapelaan 
[NC292]vn (ca. 1504) 
[AKAPB082] 1504-03-02 (met Wilhelma de Gestel) 
[BEGJ022] ....-03-02 (ca. 1510) 
[BEGJ138] ....-09-20 (1e helft 16e eeuw) 
[AKANB0131] ....-03-02 
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Maegi, de 

●     Francisca (vrouwe) 
[NC394] ....-06-08 

Maech 

●     Hermannus, de Seghen (heer, meester, priester, kapelaan) 
[NC518] 1544-08-04 
[CKAPB530] 1544-07-29 

Maerre, zie Meer 
Maas (Maes) 

●     Agnes Maes, echtgenote van Jan Heys, zie Hey 
●     Dymphna (weldoener) 

[NC474] 1935-07-12 
●     Lijsbet 

[ZG16] 
●     Mechteld Maes, echtgenote van Theodericus de Haestrec, zie Haestricht 
●     Thomas (weldoener) 

[NC474] 1935-07-12 

Maesmans 

●     Gertrude 
[NC538] ....-08-12 

Mach 

●     Hermannus, magister, kapelaan 
[AKANB0503] ....-07-29 (na 1525) 

Machaert 

●     Gertrude, echtgenote van Johannes 
[AKANB0515] ....-08-02 

●     Johannes, echtgenoot van Katharina en Gertrude 
[AKANB0515] ....-08-02 (voor 1500) 

●     Katharina, echtgenote van Johannes 
[AKANB0515] ....-08-02 
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Machielssen, zie Michaelis 
Mal 

●     Aleid, echtgenote van Gerardus van Mal 
[BEGJ069] ....-06-03 (voor 1500) 

Malen, van/van der 

●     Jan van 
[ZG49] 

●     Josephus (heer, kanunnik van Park, proost) 
[NC446] 1701-06-30 

Malsen, van 

●     Koenraad (abt van Berne) 
[NC806]vn (ca. 1545) 

Manen 

●     Margareta, echtgenote van Theodericus dictus Manen 
[AKANB0531] ....08-07 (voor 1403) 

●     Theodericus dictus Manen, echtgenoot van Margareta 
[AKANB0531] ....-08-07 (voor 1403) 

●     Tielmannus 
[NC46] ....-01-16 (voor 1575) 

Margareta 

●     Margareta 
[NC475] ....-07-13 

●     (abdis van Thorn) 
[NC8] ....-01-04 

Marien 

●     Maria (convers) 
[NC834] 1537-12-21 

Marcelii (Mercelis) 

●     Yken Mercelis 
[BEGJ002] ca. 1540-01-02 
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●     Catherina, meesteres begijnhof te Breda 
[BEGJ232] (ca. 1520) 

●     Cornelis zoon van Jan Mercelis, meester 
[BEGJ181] ....-11-23 

●     Rutger 
[CKAPB632] 1429-08-28 

Marci 

●     Anna (zuster) 
[NC377] 1704-05-29 

Marck 

●     Elisabeth (convers) 
[NC811] 1675-12-07 

Martens (Mertens, Martini) 

●     Adriana, dochter van Johannes Mertens en Elysabeth 
[CKAPB606] 1485-08-19 

●     Adrianus, magister 
[AKANB0396] 1452-06-19 

●     Antonia, echtgenote van Johannes Mertens/Hader 
[AKANB0575] ....-08-18 (na 1525) 

●     Antonia (Wilhelmina) (convers) 
[NC481] 1891-07-15 

●     Augustinus (heer, proost, kanunnik van Tongerloo) 
[NC613] 1898-09-16 
[NC164]vn (OCblad9)(OCblad17) 

●     Dimphna (Aldegunde) (zuster) 
[NC319] 1812-04-28 

●     Elysabeth, tante van heer Hugemannus Martini 
[CKAPB991] 1458-12-30 

●     Elysabeth, dochter van heer Florentius Martini 
[CKAPB956] 1422-12-10 
[AKAPB574] ....-12-10 
[AKANB0947] ....-12-10 

●     Elysabeth, echtgenote van Johannes, moeder van Adriana 
[CKAPB606] 1485-08-19 

●     Elisabeth (convers) 
[NC579] 1513-09-04 

●     Florentius, heer, pastoor van de kerk van Breda 
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[CKAPB116] 1458-02-20 
[AKAPB070] ....-02-23 

●     Gertrude, begijn 
[CKAPB173] 1476-03-17 

●     Heyn 
[ZG50] 

●     Hugemannus Martini, heer, priester, zoon van Catharina Nachtegaals en heer Merten Florys/
Florencii,  
[NC548] ....-08-20  
[NC111] 
[ZG53] 
[CKAPB016] 1458-01-07 
[CKAPB086] 1458-02-04 
[CKAPB148] 1458-03-04 
[CKAPB208] 1458-04-01 
[CKAPB280] 1458-04-29 
[CKAPB345] 1458-05-27 
[CKAPB424] 1458-06-24 
[CKAPB491] 1448-07-14 
[CKAPB512] 1458-07-22 
[CKAPB608] 1458-08-20 
[CKAPB627] 1458-08-26 
[CKAPB698] 1458-09-17 
[CKAPB773] ....-10-10 (vader van Johannes Grauwen) 
[CKAPB797] 1458-10-15 
[CKAPB880] 1458-11-12 
[CKAPB957] 1458-12-10 
[CKAPB974] 1458-12-23 (zoon van Catharina Nachtegaels) 
[AKAPB360] 1458-08-20 
[AKANB0103] ....-02-20 
[AKANB0294] ....-05-10 (vader van Johannes Grauwen) 
[AKANB0582] 1458-08-20 

●     Ida, echtgenote/zuster van Johannes Martini 
[AKAPB358] ....-08-20 
[AKANB0580] ....-08-20 (voor 1414) 

●     Johannes Martini, broer/echtgenote van Ida 
[AKAPB358] ....-08-20 
[AKANB0580] ....-08-20 (vor 1414) 

●     Johannes Mertens/Martens alias de Bye, echtgenoot van Elysabeth/Antonia, vader van Adriana 
[CKAPB606] 1485-08-19 
[AKAPB357] 1532-08-19 
[AKANB0575] ....-08-18 (na 1525) 
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[AKANB0579] ....-08-19 
●     Catharina (zuster) 

[NC422] 1585-06-20 
●     Caecilia, meesteres begijnhof te Breda 

[BEGJ232] (ca. 1520) 
●     Maria, zuster van heer Hugemannus (Martini) 

[CKAPB747] 1457-10-01 
●     Martinus, zoon van heer Hugemannus 

[CKAPB033] 1447-01-14 
●     Norberta (Aldegunde) (zuster) 

[NC3] 1847-01-01 
●     Peerken, begijn te Breda 

[BEGJ204] 1625-12-24 
●     Wilhelmus zoon van Petrus Martini de Steenbergen, zie Steenbergem 
●     Wilhelmus 

[CKAPB835] 1406-10-28 

Ma(r)sschereels (Maschereel, Masschereel) 

●     Balthasar, heer, magister, deken OLV kerk Breda 
[AKAPB228] 1559-06-08 
[AKANB0369] 1559-06-08 

●     Johannes Masschereel, heer, ridder, schout van Breda 
[AKAPB311] 1500-08-02 
[AKANB0516] 1500-08-02 

●     Magdalena (priorin) 
[NC596] 1590-09-10 

●     Walburge (vrouwe, echtgenote van Bocholt) 
[NC621] ....-09-20 

Mazoeta 

●     echtgenote van Egidius 
[AKANB0329] ....-05-22 

Matthie (Mathei) 

●     Ancelmus (Anzoem) 
[BEGJ133] ....-09-13 (ca. 1520) 

●     Gerardus/Georgius, heer, priester 
[CKAPB902] 1410-11-22 
[AKANB0884] ....-11-20 

●     Helena (Anna) (convers en zuster) 
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[NC337] 1781-05-07 
●     Johannes 

[AKAPB450] ....-10-05 
[AKANB0735] ....-10-05 (voor 1387) 

●     Cornelius Antonius 
[CKAPB739] 1540-09-28 

●     Maria dochter van Ansem Matheus, echtgenote van Dierick Aertzn. zie: Aarts 
●     Zebertus Mathei, echtgenoot van Katherina 

[CKAPB091] 1452-02-06 

Meel, van 

●     Maria (weldoener) 
[NC567] 1908-08-29 

Meepsweert 

●     Adelize 
[AKAPB023] ....-01-20 

Meer (Meer, Wisselers, Meren, Mera, Maerre, Mere) de/van 

●     Aleyd, echtgenote van Wytmannus van der Meer, moeder van Engel Wijtmansdochter van 
Meer 
[CKAPB233] 1458-04-11 
[BEGJ044] ....-04-10 

●     Anthonia, echtgenote van Jan Mercelis van Mer 
[BEGJ048] 1522-04-14 

●     Antonius Wisselers/Meer, heer 
[CKAPB040] 1466-01-17 
[CKAPB529] 1465-07-29 
[AKANB0494] ....-07-27 

●     Egidius Wisselers/Meer, echgenoot van Catharina 
[NC171] 
....-03-05 
[ZG48] 
[CKAPB152] 1424-03-06 
[CKAPB538] 1426-08-01 
[AKANB0141] 1425-03-06 

●     Elizabeth de Maerre 
[AKANB0436] ....-07-03 

●     Elizabeth Arnoldus de Mere/Maere 
[AKAPB206] ....-05-20 
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[AKANB0322] ....-05-20 
●     Elizabeth Ettemans, echtgenote van Wijtmannus van Mer en Johannes van 't Sol 

[CKAPB213] 1468-04-03 
[AKAPB133] 1467-04-03 
[AKANB0209] 1467-04-02 

●     Henricus, heer, priester 
[CKAPB374] 1538-06-05 

●     zie: Jacobus Styl, pastor de 
●     Hillegunde, moeder van heer Egidius de Buersteden 

[AKAPB168] 1477-04-28 
[AKANB0268] 1477-04-28 

●     Johanna, begijn 
[AKANB0174] 1475-03-22 
[AKANB0514] ....08-01 

●     Johannes, heer 
[AKANB0794] 1451-10-18 

●     Johannes Marcelis 
[BEGJ201] 1523-12-21 

●     Johannes Nouten alias Meer, zie Noyten 
●     Catharina, echtgenote van Egidius Meer 

[NC171] 
[AKANB0306] 1451-05-14 

●     Katherina, echtgenote van Christianus de Meer 
[CKAPB319] 1440-05-14 

●     Christianus, heer, kapelaan 
[CKAPB640] 1440-08-30 
[AKANB0471] 1489-07-17 
[AKANB0607] ....-08-30 

●     Roelandus, magister, kanunnik van St. Servaas Maastricht 
[AKAPB088] 1487-03-09 
[AKANB0147] 1487-03-09 
[AKANB0471] ....-07-18 

●     Servatius, magister, kanunnik 
[CKAPB749] 1511-10-01 
[AKAPB191] ....-05-13 
[AKAPB226] 1510-06-07 
[AKAPB442] 1510-10-01 
 
[AKANB0303] ....-05-13 (Distr) 
[AKANB0366] ....-06-07 (Distr) 
[AKANB0722] 1510-10-01 
[AKANB1003] 
[AKANB1005] 
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●     Theodericus (Dierck), heer, kapelaan 
[AKAPB156] 1535-04-21 
[BEGJ050] ....-04-21 
[AKANB0013] ....-01-06 
[AKANB0251] 1539-04-21 

●     Wendelina Wisselers (zuster) 
[NC242] 1518-03-30 

●     Wytmannus 
[CKAPB590] ....-08-15 
[AKANB0331] 1475-05-23 

Meerhem, de 

●     Elisabeth, vel de Roma (vrouwe, echtgenote van Goswinus de Roma), zie Roma

Meerle (Meerlo) 

●     Margareta, weduwe van Petrus Godefridus de Meerlo 
[AKANB0208] 1467-04-02 

●     Petrus, zoon van Godefridus de Meerle 
[AKAPB550] 1431-11-29 
[AKANB0905] 1431-11-29 

Meermans (Mermans) 

●     Godert 
[ZG30] 

●     Johannes, heer, kapelaan 
[AKAPB172] 1535-05-01 
[AKANB0277] 1535-05-01 

●     Maria Mermans 
[CKAPB133] 1451-02-26 

●     Petrus 
[CKAPB177] ....-03-19 

Meerssel 

●     Gerardus, heer, kapelaan 
[CKAPB893] 1528-11-18 

Megen 

●     Petrus, heer, kanunnik in St. Maartensdijk 
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[AKAPB039] 1571-01-29 
[BEGJ013] 1571-01-29 
[AKANB0068] 1571-01-29 

Meyer 

●     Theodericus dictus Meyer, carpentator van de heer van Breda 
[AKAPB252] ....-06-23 
[AKANB0408] ....-06-23 

Meykenbroeck, de 

●     Gertrude 
[CKAPB655] 1412-09-03 

●     Heilwig, echtgenote van Rutgher de Bruhezen, moeder van Cornelis, zie Bruhezen 

Meynen 

●     Heynken 
[ZG24] 

Meisens 

●     Jan 
[ZG2] 

Meldert (Meldaert) 

●     Arnoldus, heer, kanunnik 
[AKAPB090] ....-03-10 
[AKANB0019] ....-01-10 
[AKANB0149] ....-03-10 
[AKANB0293] ....-05-10 
[AKANB0454] ....-07-10 
[AKANB0646] ....-09-10 
[AKANB0854] ....-11-10 

Melis (Melysdochter) 

●     Adrianus, echtgenoot van Margriet 
[BEGJ101] ....-07-24 (1e helft 16e eeuw) 

●     Gertrude Melis, echtgenote van Jacobus de Beerse, zie Beerse 
●     Cornelia (Nelken), begijn te Breda 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/RGNM.HTM (9 of 16) [16/11/2008 13:10:42]



Namen M

[BEGJ121] ....-08-30 (ca. 1520) 
●     Margriet, echtgenote van Adrianus 

[BEGJ101] ....-07-24 (1e helft 16e eeuw) 
●     Petrus, heer, priester 

[CKAPB827] 1481-10-25 
[AKAPB495] 1481-10-25 
[AKANB0815] ....-10-25 

●     Willem Aert Melysdochter 
[ZG42] 

Mera, zie Meer  
Mercelis, zie Marcelii 
Mermans, zie: Meermans 
Mertens, zie Martens  
Meruwen (Merwen), de 
●     Johanna, echtgenote van Philippus van Spaengien zie: Spaengien 
Mesmaker 

●     Heynricks die 
[ZG63] 

●     Cornelijs 
[ZG35] [ZG36] 

Mesortem 

●     Maria (vrouwe, familie van Maria van der Aura) 
[NC131] ....-02-17 

Mets (Meths, Mehetz) 

●     Anna, vrouwe 
[AKAPB430] 1527-09-27 
[AKANB0701] ....-09-27 (na 1525) 

●     Petrus, heer 
[NC144] ....-02-25 

●     Wilhelmus dictus Mets, slager 
[AKAPB346] ....-08-17 
[AKAPB379] ....-09-01 
[AKANB0567] 1377-08-17 
[AKANB0616] 1416-09-01 

Meurs 
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●     Petrus (vicaris) (OCblad19) (1770) 

Meus 

●     Maryna, echtgenote van Rolandus Meus 
[CKAPB299] 1478-05-06 

Mierlo, van 

●     Elisabeth (zuster, donate) 
[NC860] 1876-12-31 

Miersel 

●     Gerardus, magister, kapelaan 
[AKANB0879] 1528-11-18 

Miert, van 

●     Anna Catharina (echtgenote van Guilielmus Oomen) 
[NC182] (ca. 1847) 

Miet 

●     Anthonius, echtgenoot van Bartholomea 
[AKANB0562] ....-08-15 (voor 1428) 

●     Bartholomea, echtgenote van Anthonius 
[AKANB0562] ....-08-15 (voor 1428) 

Michaelis (Machiel) 

●     Katherina, dochter van Michaelis 
[CKAPB995] 1496-12-31 

●     Cornelis Magielssen 
[BEGJ156] ....-10-04 (1e helft 16e eeuw) 

●     Michael Cornelius 
[AKANB0759] 1529-10-09 

Mintart 

●     Joanna Maria (suppriorin) 
[NC536] 1698-08-11 
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Moy (Moys, Moye) 

●     Aleyd, echtgenote van Rumoldus Moeys, ook echtgenoot van alias Ringelberch 
[CKAPB600] 1499-08-17 
[AKAPB348] 1499-08-17 
[AKANB0569] 1500-08-17 

●     Henricus, magister, deken H. Kruiskerk te Luik 
[AKAPB244] 1434-06-18 
[AKAPB595] 1434-12-20 
[AKANB0393] ....-06-18 
[AKANB0974] 1434-12-20 

●     Leonardus 
[CKAPB485] 1452-07-12 

●     Maria, echtgenote van Leonardus 
[CKAPB352] 1457-05-29 

●     Rumoldus, echtgenoot van Aleyd 
[AKAPB348] 1499-08-17 
[AKANB0569] 1500-08-17 

Moijaert 

●     Ermgaerde (zuster, dochter van Jan) 
[NC257] 1502-04-03 

Moys, zie Moy  
Mola, de zie Molens 
Molemans (Moleman) 

●     Hermanna alias Brugge Molemans 
[CKAPB854] 1457-11-03 
[AKAPB186] 1475-05-10 
[AKANB0296] 1475-05-10 

●     Joannes 
[NC365] ....-05-24 
[CKAPB344] 1448-05-27 
[AKANB0338] 1447-05-27 

Molengraft 

●     Marcelius Coeck opten Molengraft, senior, zie Kock 

Molens, de (Moelens, Mola de, Molen, Meulen) 
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●     Adrianus Mola, alias Beys, heer, kapelaan, zie Beys 
●     Agatha 

[CKAPB074] 1465-01-30 
●     Arnoldus de Mola 

[CKAPB992] ....-12-31 
[AKANB0993] ....-12-31 

●     Berta 
[CKAPB635] ....-08-29 
[AKAPB372] ....-08-29 

●     Elysabeth de Dorst alias de Mola, zie Dorst 
●     Elysabeth Paulus van der Molen 

[CKAPB307] 1529-05-08 
[BEGJ052] ....-04-28 (ca. 1525) 

●     Henricus Beys, alias van der Meulen zie: Beys 
[CKAPB066] 1456-01-26 
[CKAPB916] 1451-11-28 

●     Henricus, heer, priester 
[NC810] ....-12-07 (1393) 
[CKAPB952] ....-12-08 
[AKAPB569] ....-12-08 
[AKANB0938] 1393-12-07 

●     Henricus, heer, kapelaan 
[AKANB0253] 1484-04-23 

●     Henricus, heer, kapelaan 
[CKAPB266] 1581-04-23 

●     Johannes alias van der zie: Beijs, Johannes 
●     Katherina 

[CKAPB055] 1458-01-22 
[AKANB0866] 1458-11-14 

●     Lambertus 
[CKAPB098] 1482-02-09 
[AKAPB054] 1482-02-09 

●     Odilia Winters, echtgenote van Lambertus Molens 
[CKAPB272] 1482-04-25 
[AKAPB161] 1472-04-25 
[AKANB0262] ....-04-25 

Molitoris 

●     Johannes, heer 
[CKAPB980] 1516-12-25 

Molle 
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●     Johannes 
[AKANB0523] 1461-08-04Slach 

Monincx 

●     Adriana Monincx, echtgenote van Judocus de Dalen, vrouwe, zie Daelem 

Monte, de 

●     Agnes (convers) 
[NC626] 1546-09-22 

●     Johannes 
[AKAPB589] ....-12-16 
[AKANB0964] ....-12-16 

●     Johannes, heer, kapelaan 
[AKAPB604] 1529-12-29 
[AKANB0991] 1519-12-29 

Montens (Monthens, Monten, Montyn) 

●     Antonia Heys, weduwe van Hubertus Montens 
[AKAPB562] 1532-12-06 
[BEGJ189] ....-12-05 
[BEGJ190] ....-12-06 
[AKANB0931] 1531-12-06 

●     Arnoldus, zoon van Johannes Monten 
[CKAPB674] 1436-09-08 

●     Engelbertus, heer, magister, kanunnik 
[AKAPB466] 1575-10-09 
[AKANB0761] 1575-10-09 

●     Gertrude  
[CKAPB446] ....-06-30 

●     Henricus 
[CKAPB951] 1493-12-07 

●     Henricus, ontvanger van prins van Oranje 
[CKAPB929] 1548-12-01 
[AKAPB553] 1548-12-01 
[AKANB0914] 1550-12-01 

●     Henricus, echtgenoot van Elisabeth de Buyten 
[CKAPB427] 1557-06-24 

●     Hubertus (Hubrecht) 
[BEGJ094] ....-07-17 (ca. 1520) 
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●     joffrouw 
[ZG56] 

●     Johanna, echtgenote van Henricus Montens 
[CKAPB884] 1467-11-14 

●     Johanna Roovers, echtgenote van Henricus 
[CKAPB004] 1530-01-01 
[AKAPB001] 1530-01-01 
[AKANB0008] ....-01-01 (na 1537) 

●     Johannes 
[CKAPB232] 1442-04-11 
[AKANB0229] 1442-04-11 

●     Josina (vrouwe, weduwe van heer Cornelius van der Locht) 
[NC154] 1656-02-28 

●     Katherina de Hersel/Heerseel, echtgenote van Henricus Montens 
[AKAPB433] ....-09-28 
[AKANB0705] 1409-09-28 

●     Katherina, echtgenote van Johannes Monten 
[CKAPB651] 1438-09-02 

●     Cornelia, dochter van Severinus 
[BEGJ157] ....-10-05 (voor 1500) 

●     Marcelius Montyns 
[AKANB0979] ....-12-22 

●     Severinus, heer, kanunnik, subdiaken 
[AKANB0175] 1553-03-22 

●     Wilhelmus dictus Montyn 
[AKAPB347] ....-08-17 
[AKANB0568] ....-08-17 

Morchove (Morchoven) 

●     Gheryt van der zie: Strepen, Gheryt van der Morchove, alias van der 
[NC438]vn 

●     Dierick zie:Strepen, Theodoricus van der 
[NC657] 

Motkè-Faes 

●     Josephina (weldoener) 
[NC830] 1940-12-18 

Mouwen 

●     Anna (zuster, donate) 
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[NC845] 1865-12-25 

Multoris 

●     Michael Mathias 
[CKAPB618] ....-08-24 

Mundekens 

●     Wyllem 
[ZG40] 

Muskens 

●     Victoria (zuster) 
[NC65] 1903-01-21 

Musters 

●     Johannes (weldoener) 
[NC71] 1861-01-23 

●     Leonardus (weldoener) 
[NC756] 1879-11-12 

●     Lucia (Joanna Cath.) (zuster) 
[NC855] 1918-12-28 

●     Petronella (vrouwe, echtgenote van Charles Bijnen) 
[NC461] 1923-07-06 

Mut 

●     Margareta de Neel, echtgenote van Walwinus Mut 
[AKANB0588] 1411-08-23 

Mutsarts (Muetsaers, Mutsaerts) 

●     Dionisius (heer, proost) 
[NC770] 1635-11-19 
[OC53] ....-11-19 

●     Dimpna (zuster) 
[NC588] 1673-09-07 

●     Catharina (zuster) 
[NC338] 1655-05-08 
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Naalden 

●     Catharina (echtgenote van Gerardus Snoek, moeder van zuster Agnes) 
[NC573a] 1911-09-02 

Naelwijck, van 

●     Agnes 
[NC714]vn 

Naes 

●     Elisabeth (zuster) 
[NC105] 1478-02-07 

●     Heylwig Naes, echtgenote van Wilhelmus Honts, zie Honts 

Naghel 

●     Belia, echtgenote van Florentius, moeder van heer Johannes Nagel 
[NC407] ....-06-15 
[AKAPB239] ....-06-16 
[AKANB0384] ....-06-16 

●     Florentius, echtgenoot van Belia 
[NC407] ....-06-15 

●     Johannes, heer, kapelaan, zoon van Belia 
[NC407]vn 
[CKAPB862] 1414-11-06 
[AKAPB514] ....-11-06 
[AKANB0847] ....-11-06 

Nachtegaels 

●     Katherina 
[CKAPB422] 1395-06-24 

●     Catharina (moeder van Hughemannus Martini en Maria)  
[NC111] ....-02-09 (ca. 1452) 
[NC548]vn 
[CKAPB411] 1458-06-19 
[CKAPB974] 1458-12-23 
[AKAPB246] 1458-06-19 
[AKANB0397] 1451-06-19 

●     Maria 
[CKAPB220] ....-04-06 
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●     Maria (dochter/zuster? van Catharina Nachtegaels en tante van heer Hughemannus)  
[NC111] ....-02-09 
[NC548]vn (ca. 1452) 
[CKAPB411] 1458-06-19 
[AKAPB246] 1458-06-19 
[AKANB0397] 1451-06-19 

●     Philippus 
[AKAPB301] ....-07-29 
[AKANB0500] ....-07-29 

Nannen 

●     Henricus, heer, priester 
[AKAPB410] ....-09-16 
[AKANB0662] ....-09-16 

●     Margareta, echtgenote van Theodericus dictus Nannen 
[AKAPB321] ....-08-07 

●     Theodericus Nannen Textoris/verwers, echtgenoot van Margareta 
[AKAPB307] ....-07-31 
[AKAPB321] ....-08-07 
[AKANB0507] ....-07-31 

Nassau (Nassauw), van/de 

●     Adriana de Haestricht, echtgenote van Johannes bastaard van Nassau 
[CKAPB767] 1512-10-08 
[AKAPB459] 1512-10-08 
[BEGJ161] ....-10-08 
[AKANB0750] 1512-10-08 

●     Anna de Egmondt, echtgenote van Wilhelmus de Nassau 
[AKAPB114] 1558-03-24 
[AKANB0180] 1558-03-24 

●     Engelbrecht I, senior, graaf, echtgenoot van Johanna van Polanen 
[NC332] ....05-03 (1442) [CKAPB591] ....-08-15 
[CKAPB878] 1443-11-11 
[AKAPB175] 1442-05-03 
[AKANB0281] 1442-05-03 

●     Engelbrecht II, heer van Breda en Diest, echtgenoot van Zymburgia de Baden 
[NC 558]vn 
 
[AKANB0345] 1504-05-30 

●     Francisca de Sabaudia, vrouwe, gravin van Nassau 
[AKANB0669] 1511-09-17 
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●     heer 
[NC151]vn 
[ZG13] [ZG21] 

●     Henricus, zoon van Johannes bastaard van Nassau 
[CKAPB723] 1517-09-25 
[AKAPB424] 1517-09-25 
[AKANB0690] 1517-09-25 

●     Hendrik, graaf, heer van Breda 
[NC309]vn (ca. 1531) 
[AKANB0657] 1538-09-13 

●     Johanna van Polanen, echtgenote van Engelbrecht I van Nassau 
[NC332] ....05-03 (1445) 
[AKAPB322] 1445-08-07 
[AKANB0522] 1445-08-04 

●     Joannes, senior (graaf, echtgenoot van Maria de Hijnsberch, heer van Breda en de Lek/Lecka) 
[NC92] 1475-02-02 
[NC272] ....-04-09 
[NC332]vn 
[NC710]vn 
[NC714]vn 
[OC23] ....05-01 
[AKANB0077] 1475-02-03 
[AKANB0079] ....-02-04 

●     Johannes, magister, kanunnik, plebaan OLV kerk Breda 
[AKANB0133] 1505-03-03 

●     Johannes, bastaard van Nassou 
[CKAPB925] 1505-11-30 
[AKAPB552] 1505-11-30 
[BEGJ185] ....-11-30 
[AKANB0911] 1505-11-30 

●     Katherina de Haeften, echtgenote van Paulus de Nassau 
[CKAPB373] 1513-06-05 
[AKAPB224] 1514-06-05 
[BEGJ070] ....-06-04 
[AKANB0362] 1514-06-05 

●     Claudia de Chalon, gravin van Nassau, vrouwe 
[AKANB0349] 1521-05-31 

●     Maria de Heynsberghe en Loon, echtgenote van Johannes van Nassou, heer van Breda 
[NC92] ....-02-02 (1475) en 
[NC272] 1502-04-09 
[AKANB0247] 1502-04-20 
[AKANB0418] ....-06-26 (haar dienares?) 
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●     Paulus, echtgenoot van Katharina de Haeften, schout van Breda 
[CKAPB666] 1514-09-06 
[AKAPB390] 1514-09-06 
[BEGJ128] ....-09-06 (ca. 1515) 
[AKANB0362] 1514-06-05 
[AKANB0631] 1514-09-06 

●     Zymburgia de Baden, vrouwe, echtgenote van Engelbrecht II van Nassau 
[AKANB0447] 1501-07-05 

Nautae 

●     Hermannus Christianus 
[CKAPB993] 1451-12-31 

Nederven, de/van (Nederveen) 

●     Elysabeth de Beversluys, vrouwe, echtgenote van Johannes 
[CKAPB393] ....-06-11 
[AKANB0143] ....-03-07 
[AKANB0980] ....-12-23 

●     Engelberge, echtgenote van Johannes de Nederven 
[CKAPB851] ....-11-03 

●     Gertrude de, vrouwe 
[CKAPB115] 1414-02-20 

●     Gertrude Fortis, alias Nederven, zie Sterken 
●     Godefridus 

[AKANB0781] 1417-10-15 
●     Joannes, senior 

[NC714] ....-10-26 
[ZG52] (ca. 1450) 
[CKAPB775] 1449-10-10 
[AKANB0764] 1449-10-10 

●     Johannes, senior, grootvader 
[CKAPB922] 1419-11-30 
[AKANB0902] 1419-11-28 

●     Johannes 
[AKANB0211] 1495-04-04 

●     Joannes, junior, echtgenoot van Margareta de Laer 
[NC714]vn 

●     Margareta, echtgenote van Johannes de Nederven junior, vrouwe 
[NC714]vn (1473) 
[AKAPB598] 1473-12-24 
[AKANB0982] ....-12-24 
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●     Wilhelmus, zoon van heer Godefridus de Nederven, ridder, echtgeboot van Elisabeth 
[AKANB0980] ....-12-23 

Neel, zie Nele  
Neijsele, de 

●     Thomas (heer) 
[NC731] ....-11-04 

Nelen (Neel, Eele, Elen, Eel, Neele, Nele) 

●     Elizabeth, echtgenote van Zebertus de Nele 
[AKAPB451] ....-10-05 
[AKANB0738] ....-10-05 

●     (Helije?), Katharina (begijn) 
[NC622]vn (1458) 

●     Gerardus 
[NC451] ....-07-03 

●     Johannes, meester, kanunnik te Breda, hoogleraar medicijnen 
[NC473] ....-07-12 (1439) 
[CKAPB487] 1439-07-13 
[AKAPB282] 1439-07-13 
[AKANB0461] 1439-07-13 

●     Katherina, begijn 
[CKAPB717] 1458-09-24 

●     Margareta de Neel, echtgenote van Walwinus Mut, zie Mut 
●     Zebertus 

[AKAPB481] ....-10-17 
[AKANB0787] 1427-10-17 

●     Zebertus van der Eel 
[CKAPB125] 1450-02-24 

●     Zebertus van der 
[CKAPB629] 1456-08-27 

●     Zebertus, heer, magister, kanunnik 
[AKAPB315] 1497-08-03 
 
[AKANB0184] ....-03-25 (Distr) 
[AKANB0426] ....-06-29 (Distr) 
[AKANB0520] 1497-08-03 
[AKANB0560] ....-08-05 (Distr) 
[AKANB0790] ....-10-18 (Distr) 
[AKANB0928] ....-12-06 (Distr) 
[AKANB0994] 
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Nelissen 

●     Beatrijs (Anna) (convers en zuster) 
[NC87] 1888-01-30 

Nelst 

●     Maria (vrouwe, priorin) 
[NC152] 1675-02-27 

Neste, de 

●     Avezoeta (priorin voor de kloosterhervorming) 
[NC208] ....-03-20 (ca. 1395) 

●     Arnoldus (broer van Henricus) 
[NC318] ....-04-27 
[AKANB0161] ....-03-16 

●     Henricus (broer van Arnoldus) 
[NC318] ....-04-27 

Neven 

●     Adrianus (echtgenoot van Heilwig) 
[NC400] ....-06-12 (ca. 1448) 
[ZG49]vn 

●     Heilwig (echtgenote van Adrianus) 
[NC400] .....-06-12 

Nyenhuus (Nova Domo, Nieuwenhuis), de 

●     Elisabeth (dochter van Florentius) 
[NC778]vn (ca. 1454) 

●     Florentius (priester, broer van Maria) 
[NC778] ....-11-23 

●     Henricus, heer, kapelaan 
[AKAPB440] ....-10-01 
[AKANB0721] 1470-10-01 

●     Joanna (zuster) 
[NC568] 1479-08-30 

●     Maria (broer van Florentius) 
[NC778] ....-11-23 
[ZG61] (ca. 1488) 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/RGNN.HTM (6 of 10) [16/11/2008 13:10:44]



Namen N

●     Roelandus 
[NC759] ....-11-14  
[OC52] ....-11-14 

Nieuwstad 

●     Benedicta (Adriana Hel.) van (zuster) 
[NC733] 1896-11-04 

Niftrik, van 

●     Lucia van (Elisabeth) (zuster) 
[NC395] 1844-06-08 

Nylant, de 

●     Johanna de (echtgenote van Henricus de Daesdonck) zie: Daesdock, Joanna de 
[NC847] 

Nys 

●     Frederica (Maria) de (zuster) 
[NC179] 1794-03-09 

Nyspen, van/de 

●     Adam, schout/drost 
[CKAPB371] 1475-06-04 
[AKANB0360] 1475-06-04 

●     Agnes, echtgenote van Wilhelmus Nyspen 
[CKAPB901] 1457-11-21 
[AKANB0887] ....-11-22 

●     Florentius, heer, kapelaan 
[CKAPB663] 1462-09-05 

●     Florencius 
[AKANB0809] 1494-10-24 

●     Godefridus, magister 
[CKAPB002] 1453-01-01 
[CKAPB151] 1481-03-06 
[AKANB0004] 1452-01-01 
[AKANB0139] 1481-03-05 

●     Heylwich, dochter van magister Godefridus de Nispen, echtgenote van Johannes de 
Brouhezen, zie Brouhezen 
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●     Jan (schout van Princenhage) 
[ZG55] 

●     Johanna de Kyefhoeck/Floeracker, eerste echtgenote van Adam Nyspen, vrouwe 
[CKAPB235] 1472-04-11 
[CKAPB935] 1476-12-03 
[AKANB0231] 1476-04-11 
[AKANB0916] 1400-12-02 

●     Johanna de Hambroeck, echtgenote van Johannes de Nispen, alias de Gageldonck, vrouwe 
[AKAPB225] 1481-06-06 
[AKANB0365] ....-06-06 

●     Johannes 
[AKAPB066] ....-02-21 
[AKANB0105] 1418-02-21 

●     Johannes, armiger 
[AKAPB283] 1484-07-13 
[AKANB0463] 1484-07-13 

●     Johannes, heer , kapelaan 
[CKAPB028] 1502-01-12 
[AKAPB010] 1502-01-12 
[AKAPB547] 1484-11-27 
[AKAPB558] 1484-12-04 
[AKAPB568] 1484-12-08 
[AKANB0022] 1502-01-12 
[AKANB0899] ....-11-27 

●     Johannes, heer, magister, deken van Beek 
[AKAPB529] 1512-11-14 
[AKANB0868] 1511-11-14 

●     Catharina echtgenote van Goeyaert van Nispen 
[BEGJ126] ....-10-21 (ca. 1510) 

●     Wilhelmus 
[CKAPB844] 1450-10-31 
[AKANB0833] 1450-10-31 

Nobels 

●     Anneken Nobels, echtgenote van Cornelis Hulshouts, zie Hulshouts 

Noijens (Noydens, Noeyens, Noyens) 

●     Arnoldus, echtgenoot van Yda Noeyens 
[CKAPB684] 1471-09-11 

●     Elysabeth, begijn 
[CKAPB279] 1451-04-29 
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●     Henricus  
[CKAPB468] 1413-07-05 

●     Yda (moeder van Wilhelmus) 
[NC369] ....-05-26 (1471) 
[ZG60] 
[CKAPB391] 1471-06-11 
[CKAPB477] 1471-07-09 

●     Wilhelmus (zoon van Yda) 
[NC369] ....-05-26 

●     Wilhelmus 
[CKAPB108] 1461-02-15 
[CKAPB647] 1460-08-31 

Noyten (Nouten, Noutkens,Nuyten, Nueyten, Noten) 

●     Elysabeth Zebertus Noyten 
[CKAPB535] 1473-07-31 

●     Gerardus 
[BEGJ152] ....-10-02 (ca. 1520) 

●     Gertrude 
[CKAPB791] 1422-10-14 

●     Heylwich, dochter van Johannes Nouten 
[CKAPB696] 1438-09-16 

●     Hillegonde Buyten, echtgenote van Cornelius Petrus Nuyten 
[CKAPB439] 1511-06-27 
[BEGJ083] ....-06-26 
[AKANB0422] 1522-06-27 

●     Jeen Nouten 
[BEGJ218] 
[BEGJ219] 

●     Johannes Nouten alias Meer 
[CKAPB839] 1419-10-29 

●     Cecilia, echtgenote van Gerardus Noten 
[BEGJ146] ....-09-28 (ca. 1520) 

●     Libbeken, begijn te Breda 
[BEGJ170] ....-10-27 (ca. 1520) 

●     Met 
[ZG14] 

●     Petra (Peter), begijn te Breda 
[BEGJ024] ....-03-04 (ca. 1520) 

●     Raso Noutkens, priester 
[CKAPB787] ....-10-13 
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Noot, van den 

●     Arnoldus, heer, kanunnik 
[AKANB0987] 1521-12-28 

●     Leonora van den (zuster in het klooster Nasareth bij Waalwijk) 
[NC574] ....09-03 

Norys (Noeris) 

●     Heylwig, dochter van Henricus Noeris 
[CKAPB964] 1445-12-15 

●     Johannes, heer 
[CKAPB355] 1477-05-30 
[CKAPB814] 1476-10-21 
[AKAPB217] 1476-05-30 
[AKANB0344] 1475-05-30 

●     Petrus, heer, kanunnik 
[AKAPB122] ....-03-28 

Noten, zie Noyten  
Nouten, zie Noyten 
Nouwen 

●     Aert 
[ZG38] 

Nova Domo, de zie: Nyenhuus Nuyten, zie Noyten  
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Obrach 

●     Elysabeth dochter van Matys Obrach 
[BEGJ125] ....-09-02 (1e helft 16e eeuw) 

Oden, de 

●     Johannes 
[CKAPB657] ....-09-04 

Oege (Oge, Oeghe) 

●     Egidius, heer, kapelaan 
[CKAPB603] 1483-08-18 
[AKAPB353] 1483-08-18 
[AKANB0578] 1484-08-19 

●     Lenaert 
[ZG33] 

Oekel, zie Ockel  
Oelmans 

●     Gerardus, heer, kapelaan 
[CKAPB283] 1574-04-30 
[AKAPB169] 1574-04-30 
[AKANB0271] 1574-04-30 

Oesterhout, zie Oosterhout 
Oesterzeel, Zie: Oosterzeel 
Oge, zie Oege  
Oisterzeel, Zie: Oosterzeel 
Ockel (Ockele, Oekele), de/van 

●     Gerardus, heer, deken van Geervliet 
[AKANB0482] ....-07-23 

●     Joannes, heer, priester 
[NC573] ....-09-02 (voor 1371) 
[AKAPB380] ....-09-02 
[AKANB0618] ....-09-02 (voor 1371) 

●     Catharina, dochter van Nicolaus Oekel, echtgenote van Petrus de Gageldonck, zie Gageldonck 
●     Lauretta, zuster te Catharinadal, dochter van Nicolaus 

[NC403]vn (ca. 1373) 
[NC573] 
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[ZG30]vn 
●     Nicolaus, senior 

[AKAPB037] ....-01-29 
[AKANB0066] ....-01-29 (voor 1513) 

●     Nicolaus, junior 
[NC403] ....-06-13 (voor 1373) 
[AKAPB235] ....-06-13 
[AKANB0378] ....-06-13 

Offen 

●     Kathelynen (moeder van zuster Jacoba de Heuculom 
[NC421]vn 

Oisterhout, zie Oosterhout  
Olislagers 

●     Catharina (zuster) 
[NC512] 1811-08-01 

Ongenent, Michaela etc. zie: Angenent Oom (Oems) 

●     Lambertus Peter (echtgenoot van Joanna Cockaert) 
[NC424] ....06-21 (ca. 1515) 

Oomen 

●     Adriana (Johanna Adriana) (zuster) 
[NC642] 1945-09-27 

●     Adriana (echtgenote van Adrianus Leysen) 
[NC632] 1916-09-24 

●     Anastasia (Adriana) (suppriorin) 
[NC182] 
[NC631] 1862-09-23 

●     Anna (echtgenote van Adrianus Botermans) 
[NC5] 1915-01-02 

●     Antonius 
[NC460] 1789-07-06 
[OC33] ....-07-06 

●     Elisabeth 
[NC479] 1903-07-14 
[OC34] ....-07-17 

●     Francisca (Maria) (zuster) 
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[NC260] 1924-04-03 
●     Guilielmus (echtgenoot van Anna Catharina van Miert) 

[NC182] (1847) 
●     Henricus 

[NC460] 1789-07-06 
[OC33] ....-07-06 

●     Isfrida (Joanna Catharina)(zuster) 
[NC765] 1958-11-17 

●     Clara (suppriorin) 
[NC751] 1885-11-10 

●     Cornelius (heer) 
[NC182] (1847) 

●     Nicolaus (heer, familie van zuster Anastasia) 
[NC182] 1847-03-10 

●     Peterken 
[OC34] ....-07-17 

●     Petronella 
[NC460] 1789-07-06 
[NC182] 
[OC33] ....-07-06 

●     Petronella (echtgenote van Adrianus Schoenmakers, moeder van zuster Isfrida) 
[NC767] 1900-11-18 

Oonincx 

●     Adriana (echtgenote van Adrianus van Dorst) 
[NC366] 1919-05-24 

Oosterbant (Oostervant), de 

●     Franco, heer, graaf van Oostervant 
[NC151]vn 
[CKAPB903] ....-11-22 
[AKAPB375] 1465-08-30 
[AKAPB541] 1465-11-22 
[AKANB0888] ....-11-22 

Oosterhout (Oesterhout, Oisterhout), de/van 

●     Beatrijs 
[CKAPB693] ....-09-15 

●     Heijlwig de Wassenaar, vrouwe van, zie Wassenaar 
●     Jacobus (echtgenoot van Petra) 
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[NC283] ....-04-13 
●     Willem (echtgenoot van Catharina van Ghistel) 

[NC436]vn 
●     Wilhelmus, ridder 

[NC241] ....-03-30 (ca. 1395) 
[NC66]vn 
[AKAPB125] ....-03-30 
[AKANB0197] ....03-30 (voor 1461) 

Oosterzeel (Oesterzeel, Oisterzeel), de 

●     Barbara 
[CKAPB165] 1532-03-12 
[AKAPB096] 1532-03-12 
[AKANB0156] 1532-03-12 

●     Belia, echtgenote van Wilhelmus 
[CKAPB090] 1415-02-06 

●     Elisabeth (priorin voor de kloosterhervorming) 
[NC207] ....-03-20 
[NC208]vn (ca. 1450) 
[NC348]vn 
[NC273]vn 

●     Genefeva, vrouwe 
[AKAPB554] 1504-12-02 
[AKANB0918] 1504-12-02 

●     Hieronimus, heer 
[CKAPB709] 1529-09-21 
[AKAPB014] 1514-01-15 
[AKAPB418] 1529-09-21 
[AKANB0678] 1529-09-21 
[AKANB0717] ....-09-30 

●     Liele, domicella 
[NC98] ....-02-04 (1440) 
[ZG34]vn 
[AKANB0086] 1440-02-06 

●     Wilhelmus 
[NC565] ....-08-29 
[CKAPB639] 1415-08-30 
[AKANB0601] 1415-08-29 

●     Willem (de jonge, zoon van Wilhelmus) 
[NC565]vn 

●     Wilhelmus, heer, magister, lic.in canoniek recht, kanunnik 
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[AKAPB448] 1502-10-03 
[AKAPB540] 1502-11-21 
[AKAPB100] 1529-03-15 
[AKANB0159] ....-03-15 
[AKANB0732] 1502-10-03 
[AKANB0885] ....-11-21 (Distr) 
[AKANB0998] 

Oostervant, zie Oosterbant  
Oppers 

●     Bert 
[ZG61] 

●     Petrus, heer, kapelaan 
[CKAPB311] 1539-05-10 Overleden 15 aug. 
[AKANB0558] ....-08-14 (na 1525) 

Ordinghen, de 

●     Theodericus, alias Schuytkens 
[CKAPB804] 1419-10-18 
[AKANB0791] 1419-10-18 

Ortinx 

●     Barbara (priorin) 
[NC666] 1650-10-04 

Orto, de 

●     Jacobus, heer, investitus van Halsteren 
[CKAPB555] 1422-08-06 
[AKANB0533] 1403-08-07 

●     Jacobus 
[CKAPB837] 1428-10-28 

Os, de 

●     Gregorius (Goris), heer, priester 
[AKAPB499] 1530-10-26 
[BEGJ171] ....-10-28 
[BEGJ213] (1e helft 16 eeuw) 
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[AKANB0820] 1530-10-26 
●     Hadewig, echtgenote van Johannes 

[CKAPB400] 1440-06-14 
●     Johannes, junior 

[CKAPB472] 1440-07-07 
●     Johannes, senior 

[CKAPB304] 1440-05-08 
●     Johannes, heer, kapelaan 

[AKAPB483] 1471-10-18 
[AKANB0782] ....-10-15 

●     Wilhelmus, zoon van Johannes de Os 
[CKAPB332] 1440-05-22 

Oskens 

●     Laurentius (heer, proost tijdens kloosterhervorming) 
[NC598] 1479-09-11 

Otgens 

●     Josepha (zuster) 
[NC546] 1763-08-19 

Otten (Ottho), de 

●     Joanna (novice, meesteres meisjesschool Catharinadal) 
[NC381] ....06-01 (ca. 1612) 
[OC27] ....-06-01 

Otterdeyck 

●     Aldegunde, convers en zuster 
[NC4] 1801-01-02 

●     Rodolphus, heer, kapelaan 
[AKAPB197] 1507-05-15 
[AKANB0310] 1507-05-15 

Oudaert 

●     Ambrosius, magister 
[AKANB0140] 1518-03-05 

●     Johannes, echtgenoot van Katharina Sbonden 
[AKAPB528] 1495-11-13 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/RGNO.HTM (6 of 8) [16/11/2008 13:10:45]



Namen O

[AKANB0865] 1495-11-13 
●     Carolus, magister, deken 

[CKAPB042] 1522-01-17 
[AKAPB020] 1522-01-17 
[BEGJ011] ....-01-21 (1e helft 16e eeuw) 
[AKANB0001] ...-01-01 
[AKANB0035] 1522-01-17 
[AKANB070] 1522-02-01 
[AKANB0127] ....-03-01 
[AKANB0202] ....-04-01 
[AKANB0272] ....-05-01 
[AKANB0350] ....-06-01 
[AKANB0351] ....-06-01 
[AKANB0430] ....-07-01 
[AKANB0510] ....-08-01 
[AKANB0613] ....-09-01 
[AKANB0719] ....-10-01 
[AKANB0834] ....-11-01 
[AKANB0912] ....-12-01 
[AKANB1001] 
[AKANB1004] 

●     Katharina Sbonden, echtgenote van Johannes Oudaert 
[AKAPB528] 1495-11-13 
[AKANB0865] 1495-11-13 

Ouweland, van den 

●     J. (onderburgemeester Oosterhout) 
[NCepiloog] (ca. 1813) 

Overa, Katherina alias, zie Wouda 
Overacker, de/van 

●     Anna Willems van Overacker de Bie, meesteres Bredase begijnhof 
[BEGJ160] ....-10-07 (ca. 1615) 

●     Beatrijs 
[NC740] ....-11-07 

●     Peter 
[NC587]vn (ca. 1487) 

Overbroeck, van 
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●     Johannes 
[CKAPB243] 1430-04-14 

Overdijk 

●     Josephus Christianus, vader van zuster Margaretha) 
[NC217] 1952-03-22 

●     de Lange, Cornelia Maria van (moeder van zuster Margaretha) 
[NC396] 1942-06-09 

Overdragen, de 

●     Thomas 
[NC859] ....-12-31 

Overhoff, de 

●     Barbara Colevers, echtgenote van Johannes de Overhoff 
[AKANB0088] ....-02-08 

●     Johannes 
[AKANB0401] ....-06-20 
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Paymans (Paeymans) 

●     Stonken Jan, begijn te Breda 
[BEGJ020] ca. 1518-02-26 
[BEGJ224] 
[BEGJ233] 

Pals 

●     Monica (Joanna) (zuster) 
[NC772] 1860-11-20 

Palude, de 

●     Anthonius Cornelius 
[CKAPB264] 1500-04-22 

Panis 

●     Margareta 
[NC415] ....-06-18 

Pant, Jan van der zie: Spout, Joannes de Papen (Pape) 

●     Jan Cornelijs 
[ZG18] 

●     Libertus de (abt van Park) (OCblad7) 

Paridaens 

●     Adrianus 
[CKAPB976] 1465-12-24 

●     Maria (zuster, dochter van Margareta) 
[NC289] ....-04-16 
[NC308] 1533-04-25 

Pauels 

●     Katherina 
[CKAPB285] 1475-05-01 

Paulij (Pauli) 
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●     Antonius (Charles) (heer, kanunnik van Tongerloo, proost) 
[NC164] 1910-03-02 

●     Sebertus zoon van ,heer, priester 
[NC563] ....-08-28 (voor 1384) 
[AKAPB370] ....-08-29 
[AKANB0604] ....-08-29 

Pelerins (Peregrini) 

●     Maria  
[CKAPB520] 1422-07-25 
[AKANB0489] 1421-07-25 

Pellen, van 

●     Claeus, heer 
[BEGJ085] ....-06-25 (ca. 1575) 

Pels 

●     Juliana (Maria) (convers en zuster) 
[NC528] 1812-08-08 

Pelt, van 

●     Hermanna Josepha (Rosalia) (zuster, bibliothecaresse) 
[NC62] 1898-01-20 

Pendavingh 

●     Alphonsa (zuster) 
[NC17] 1892-01-05 

Peppe 

●     P. (echtgenoot van A. Ricouts, onderprefekt Breda) 
[NCepiloog] (ca. 1813) 

Pergamont (Perck Monts) 

●     Johannes de Boubert, alias, kamerheer van Hendrik van Nassau 
[BEGJ149] ....-10-01 (1e helft 16e eeuw) 
[AKANB0724] 1550-10-01 
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Pernes, de 

●     Johannes, magister, kanunnik 
[AKANB0736] 1387-10-05 

Peters (Peeters, Peeterssoen, Petershem, Peeterssem, Petri) 

●     Adriana, echtgenote van Johannes Petri 
[AKANB0799] ....-10-20 (na 1439,voor 1531) 

●     Adriana, begijn/meesteres te Breda 
[BEGJ110] ....-08-09 (ca. 1526) 
[BEGJ232] (ca. 1520) 
[BEGJ234] 
[BEGJ236] 

●     Alsten Jan 
[ZG51] 

●     Alstinus 
[CKAPB268] 1428-04-24 
[AKANB0257] ....-04-24 

●     Alstinus Johannes, heer, kapelaan 
[CKAPB317] 1511-05-13 
[AKAPB192] 1511-05-13 
[AKANB0304] 1511-05-13 

●     Anna (echtgenote van Edmundus Albrechts) 
[NC440] ....-06-28 

●     Deen 
[ZG26] 

●     Elysabeth, echtgenote van Alsten Peeters 
[CKAPB882] ....-11-14 

●     Elysabeth, echtgenote van Johannes de Peeterssem 
[CKAPB476] 1528-07-08 
[BEGJ088] ....-07-08 
[AKANB0452] 1530-07-08 

●     Elysabeth, begijn te Breda 
[BEGJ202] ....-12-22 (1e helft 16e eeuw) 
[BEGJ235] 
[BEGJ236] 

●     Godefridus, heer, kapelaan 
[AKAPB028] 1494-01-24 
[AKANB0052] 1494-01-24 

●     Hugo, heer 
[AKANB0458] 1500-07-12 
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●     Johannes, echtgenote van Adriana 
[AKANB0799] ....-10-20 (na 1439,voor 1531) 

●     Corstiaen 
[ZG26] 

●     Maria (zus van heer Adrianus Heijnricus, weduwe) 
[NC305] ....-04-24 

Petra 

●     Anthonia (laica) 
[NC315] 1652-04-26 

Petri, zie Peters  
Pharizeauph, zie Farizeauf 
Pyggen (Piggen, Biggen, Pigghen) 

●     Aert 
[ZG22] 

●     Anna (convers) 
[NC 599] 1550-09-11 

●     Antonius 
[AKAPB080] ....-02-28 
[AKANB0123] ....-02-28 (voor 1429) 

●     Elizabeth, echtgenote van Antonius Piggen 
[AKAPB374] 1438-08-30 

●     Gertrude, echtgenote van Antonius Piggen 
[AKAPB444] ....-10-02 
[AKANB0727] ....-10-02 

●     Godefridus 
[AKAPB178] ....-05-05 

●     Jacobus, heer, kapelaan 
[AKAPB109] 1504-03-20 
[AKANB0170] 1504-03-20 

●     Johanna, dochter van Godefridus Piggen, alias Rutten 
[AKAPB285] 1512-07-15 
[BEGJ092] ....-07-15 
[AKANB0282] 
....-05-05 (Distr) 
[AKANB0468] 1526-07-15 
[AKANB1002] 

●     Catherina (Kathelyn), dochter van Gherit Hubrecht, echtgenote van Roelof, zoon van Paulus 
Pigghen 
[BEGJ075] 1570-06-15 
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●     Roelant 
[NC191] ....-03-13 

Pynappels 

●     Johannes, heer, kanunnik 
[AKAPB475] ....-10-15 
[AKANB0778] ....-10-15 

Pynooms (Pynoomssoen) 

●     Jacobus dictus 
[AKAPB263] ....-06-28 
[AKANB0424] 1423-06-28 

Piper 

●     Henricus 
[CKAPB029] 1435-1-13 

●     Heylwich, echtgenote van Henricus Piper 
[CKAPB030] 1470-01-13 

●     Joannes, heer, kapelaan  
[NC654] ....-10-01 
[CKAPB081] 1452-02-02 
[CKAPB192] 1452-03-25 
[CKAPB457] 1452-07-02 
[CKAPB593] 1452-08-15 
[CKAPB676] 1452-09-08 
[CKAPB954] 1453-12-08 
[AKAPB115] ....-03-25 
[AKAPB342] ....-08-15 
[AKAPB393] ....-09-08 
[AKANB0709] ....-09-29 

Pistoris, zie Bakker PIUS IX 

●     (paus) 
[OCBLAD9] (1877) 

Plancken 

●     Anna Adriana (echtgenote van Henricus Hoppenbrouwers) 
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[NC281] 1845-04-12 
●     Clara (Nicolaa) (zuster) 

[NC310] 1808-04-25 

Platea, zie Straten 
Ploys 

●     Joannes, alias Stalknecht 
[NC827] ....-12-17  
[OC55] ....-12-17 
[ZG57] 
[CKAPB637] 1465-08-29 
[AKAPB592] 1461-12-17 
[BEGJ199] ....-12-17 
[AKANB0968] 1463-12-17 

Poel, van den/de 

●     Hadewig 
[AKANB0762] 1382-10-10 

●     Maria (zuster) 
[NC263] 1534-04-04 

Poelmans (Poelman) 

●     Engelberta echtgenote van Petrus Poelmans Petri 
[NC809] ....-12-06 
[AKAPB561] ....-12-06 (voor 1501) 

●     Geertruyde, echtgenote van Peter Poelmans 
[NC643]vn 
[AKANB0450] 1418-07-08 

●     Petrus dictus 
[NC643] ....-09-28 
[CKAPB730] 1408-09-27 
[AKANB0697] 1408-09-27 

Poels 

●     Elisabeth (convers en zuster) 
[NC344] 1847-05-11 

Poert, van der 
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●     Angela (Engel) dochter van Wijtman van Meer, weduwe van Johannes van der Poert 
[CKAPB890] 1513-11-17 
[BEGJ177] ....-11-14 (ca. 1515) 

●     Johannes 
[AKAPB139] 1487-04-09 
[AKANB0223] 1477-04-09 

Polanen (Pollanen, Palanen), de/van 

●     domicella N. 
[CKAPB080] 1343-02-02 

●     Johanna de Polanen, echtgenote van Engelbrecht I van Nassau, zie Nassau 
●     Johannes, heer van de Lek en Breda, senior, echtgenoot van Oda van Hoerne en Mechteld van 

Rotselaer 
[AKAPB586] ....-12-15 
[AKANB0441] ....-07-04 
[AKANB0626] ....-09-04 
[AKANB0839] 1378-11-03 
[AKANB0961] ....-12-15 

●     Johannes, heer van Breda, junior, echtgenoot van Odilia van Solms 
[NC256]vn 
[NC375]vn 
[AKAPB113] ....-03-24 
[AKAPB330] 1399-08-10 
[AKANB0179] ....-03-24 
[AKANB0542] 1394-08-11 

●     Johanna, vrouwe 
[CKAPB673] ....-09-08 

●     Mechteld van Rotselaer, vrouwe van Breda, echtgenote van Jan van Polanen senior 
[NC375] ....-05-28 
[ZG22]vn 
[AKANB0330] 1366-05-23 

●     Mechteld (zuster) 
[NC851] 1468-12-28 

●     Oda de Lecka de Breda, de Hoerne, echtgenote van Johannes van Polanen, senior 
[BEGJ039] ....-04-03 (voor 1500) 
[AKANB0204] 1353-04-01 

●     Odilia de Zalmen/Solms/Salmen, vrouwe van de Lek en Breda, echtgenote van Johannes van 
Polanen junior 
[AKAPB249] 1428-06-22 
[CKAPB417] 1428-06-22 
[AKANB0404] 1428-06-22 

●     Zwerus, dienaar van heer Van Polanen en De Lecka, zie: Swerus 
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Poleyt (Polyet) 

●     Guarinus, heer, kanunnik 
[AKAPB184] 1549-05-09 
[AKANB0292] 1549-05-09 

Ponte (Pont), de, zie Bruggen Poort, zie Poert  
Poppel, van 

●     Seraphina (Anna) van (zuster, novicenmeesteres) 
[NC194] 1866-03-13 

Post 

●     Margareta Post de Leydis, vrouwe, dienares van de Vrouwe van Nassau 
[CKAPB041] 1500-01-17 
[AKAPB259] 1505-06-26 
[AKANB0418] 1505-06-26 

Potter (Potters, Potties) 

●     Adryaen 
[ZG1] 
[CKAPB101] 1515-02-10 

●     Aleyde 
[CKAPB432] 1511-06-25 

●     Heijlwig, echtgenote van Paulus Potters 
[NC27]vn ....-01-09 
[NC506] ....-07-28 
[CKAPB525] 1411-07-27 
[CKAPB912] 1411-11-26 
[AKANB0493] ....-07-27 

●     Heylwig 
[CKAPB194] ....-03-26 

●     Johannes, zoon van Paulus Potters 
[CKAPB486] ....-07-13 

●     Johannes, heer, priester 
[CKAPB065] 1385-01-26 
[AKAPB032] ....-01-26 
[AKANB0060] ....-01-26 (voor 1470) 

●     Johannes, heer, magister, kapelaan 
[AKAPB140] 1573-04-09 
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[AKANB0225] ....04-09 
●     Cornelia 

[CKAPB378] 1514-06-06 
●     Lambrecht 

[ZG1] 
●     Maria, dochter van Adrianus Potters 

[AKANB0869] 1516-11-14 
●     Margareta Potters, echtgenote van Bartholomeus Johannis, zie Jansen 
●     Paulus, echtgenoot van Heijlwig 

[NC27] ....-01-09 
[NC506]vn 

●     Paulus 
[AKANB0465] ....-07-14 

●     Regina (Maria) (zuster) 
[NC290] 1936-04-16 

Puelmans, Engelbertus zie: Poelmans, Engelbertus Petri 
[NC809] Pulle, van den 

●     Johannes, heer, kapelaan 
[CKAPB744] 1439-09-30 

Pullens 

●     Dorothea (Maria) (vrouwe, priorin) 
[NC19] 1763-01-06 

●     Juliana (Maria) (convers en zuster) 
[NC254] 1723-04-02 

Putte (Put), van den 

●     Johannes 
[CKAPB078] 1459-02-01 

●     Johannes 
[BEGJ007] ca. 1570-1-13 

●     Katherina 
[CKAPB550] ....-08-04 

●     Cornelys 
[ZG54] 

●     Margriet Jansen van den Put 
[BEGJ072] ....-06-10 (ca. 1570) 

●     Nycholaus 
[CKAPB645] ....-08-31 
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Quantaerts 

●     Elizabeth, echgenote van Theodericus 
[AKANB0934] ....-12-07 (14 eeuw) 

●     Theodericus, echtgenoot van Elizabeth 
[AKANB0934] ....-12-07 (14 eeuw) 
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Raeck (Raick), de/van 

●     Maria (zuster, dochter van Jan) 
[NC426] 1520-06-22 

●     Willem (oom van zuster Maria) 
[NC426]vn (ca. 1514) 

Raam (Ram, Raem), die 

●     Johannes (Jan) 
[BEGJ211] (1e helft 16e eeuw) 

Raemsdonck 

●     Jutta, dochter van Ancelmus de Raemsdonck 
[AKAPB512] ....-11-05 
[AKANB0845] ....-11-05 

●     Maria Anna (Maria) (zuster) 
[NC10] 1716-01-04 

Ram, zie Raem  
Ramsloe, de 

●     Elisabeth de (priorin voor de kloosterhervorming) 
[NC728] ....-11-03 

Rasonis, Hillegonde zie: Water, van den 
Ravels, de 

●     Elizabeth 
[AKAPB498] ....-10-26 
[AKANB0818] 1438-10-26 

Ravens 

●     Henricus 
[CKAPB316] 1448-05-13 

●     Margareta, echtgenote van Henricus Ravens 
[CKAPB488] 1448-07-13 

●     Margareta, alias Aleyten 
[CKAPB038] 1493-01-16 
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Reeth, van 

●     Elisabeth , Gènic“t (moeder van proost Henricus van Reeth) 
[NC133] 1937-02-17 

●     Henricus (heer, kanunnik van Tongerloo, proost) 
[NC449] 1965-07-01 

Reginaldi 

●     Antonius, heer, magister, kanunnik te Antwerpen 
[AKANB0101] 1475-02-18 

Regis, zie Konincks  
Reijl 

●     Catharina (echtgenote van Petrus) 
[NC289] 

●     Margaretha (dochter van Petrus) 
[NC289] 

●     Petrus Henricxzoon van Chaem genaamd den (echtgenoot van Catharina, vader van 
Margaretha, grootvader van zuster Maria Paridaens) 
[NC289] ....-04-16 

●     Petrus 
[CKAPB216] 1486-04-04 

Reijnders 

●     Aegidius (heer, kanunnik van Park, proost) 
[NC246] 1801-03-30 

Reyneri 

●     Johannes Reuneri van der Biestraten, zie Biestraten 

Reynersteyn 

●     Cornelia, echtgenote van Johannes Reynersteyn 
[CKAPB513] 1488-07-22 

Reynoldi 

●     Cornelius, zoon van henricus Reynoldi 
[AKANB0798] 1439-10-20 
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Reyns 

●     Adriana, echtgenote van Johannes Reyns 
[CKAPB479] 1470-07-10 

Remestz 

●     Agnes (Maria) (convers en zuster) 
[NC136] 1857-02-18 

Renesse, van 

●     Frederik (echtgenote van Anna de Elderen) 
[NC464]vn 

●     Fredricus, heer, kanunnik, subdiaken 
[AKAPB415] 1570-09-19 
[AKANB0674] ....-09-19 

Ribaert (Rybaerts) 

●     Antonius, heer, priester, zoon van apotheker Dierik Rybaerts en Lysbeth van Mere, kapelaan 
H. Geestaltaar Grote kerk, kapelaan altaar in St. Joostkapel Breda 
[NC197] ....-03-15 (1499) 
[AKAPB016] 1478-01-17 
[AKAPB105] 1491-03-17 
[AKAPB185] 1474-05-10 
[AKAPB320] 1474-08-07 
[BEGJ029] ....-03-19 (1499) 
[AKANB0032] .....-01-17 
[AKANB0164] 1499-03-17 
[AKANB0295] ....-05-10 
[AKANB0530] ....-08-07 

●     Elisabeth, dochter van Egidius van Meer, echtgenoot van apotheker Dierck Rybaert, moeder 
van Mechteld, moeder van heer Anthonis Rybaert 
[CKAPB383] 1462-06-09 
[CKAPB958] 1466-12-11 
[BEGJ071] ....-06-09 
[AKANB0373] 1462-06-10 

●     Joannes (heer) 
[NC197] ....-03-15 
[AKAPB185] 1474-05-10 
[BEGJ056] ....-05-09 
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[AKANB0295] ....-05-10 
●     Clara Betten, alias Rybaerts, begijn 

[CKAPB227] 1481-04-09 
[AKANB0221] 1481-04-09 

●     Cornelius, heer, kapelaan  
[NC197] ....-03-15 
[CKAPB309] 1460-05-09 
[CKAPB871] 1462-11-09 
[AKAPB185] 1474-05-10 
[BEGJ056] ....-05-09 
[AKANB0295] ....-05-10 

●     Mechteld, dochter van Elysabeth en Theodericus Rybaert 
[BEGJ071] ....-06-09 (voor 1500) 

●     Zoeta 
[AKAPB352] ....-08-18 
[AKANB0574] ....-08-18 (14e eeuw) 

●     Theodoricus, echtgenoot van Elysabeth van Meer, vader van Mechteld en heer Anthonis 
Rybaert, apotheker 
[CKAPB503] 1429-07-19 
[BEGJ096] ....-07-19 
[BEGJ106] ....-07-29 
[AKANB0473] 1429-07-20 

Ryden, de 

●     Herbarius 
[CKAPB683] 1492-09-10 

Riele (Riel), de/van 

●     Gudeld 
[CKAPB201] 1429-03-29 

●     Henricus 
[AKANB0283] 1401-05-05 

●     Jacobus de 
[CKAPB088] 1454-02-05 

●     Catharina (zuster) 
[NC541]vn (ca. 1484) 

●     Catharina 
[NC541] ....-08-17 (voor 1434) 
[AKAPB336] ....-08-13 
[AKANB0549] ....-08-13 

●     Maria, echtgenote van Jacobus de Riel 
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[CKAPB534] 1454-07-31 
●     Peter, echtgenoot van Kathrynen 

[NC541]vn 

Ryelsdochter, van 

●     Marie Peter (moeder van zuster Marie Paridaens) 
[NC308] (ca. 1470) 

Riet 

●     Adrianus (weldoener) 
[NC419] 1894-06-19 

●     Antonius (weldoener) 
[NC419] 1894-06-19 

●     Joanna (weldoener) 
[NC419] 1894-06-19 

●     Joannes (weldoener) 
[NC419] 1894-06-19 

●     Catharina van (convers) 
[NC780] 1846-11-23 

●     Maria (weldoener) 
[NC419] 1894-06-19 

●     Theresia (Jacoba) van de (zuster) 
[NC172] 1905-03-05 

Rijk (Rijken, Ryck) 

●     Adriana (dochter van Joannes) 
[NC389] ....-06-06 

●     Arnoldus 
[CKAPB401] 1425-06-15 

●     Bronislava (novice) 
[NC376] 1904-05-28 

●     Joannes (echtgenoot van Catharina en vader van Adriana) 
[NC389] ....-06-06 

●     Catharina (echtgenote van Joannes en moeder van Adriana) 
[NC389] .....-06-06 

Richardi 

●     Adrianus, heer, kapelaan 
[CKAPB524] 1557-07-26 
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Ricouts 

●     A (echtgenote van P. Peppe) 
[NCepiloog] (ca. 1813) 

Ringelbergh (Ringelberch, Ringhelberch), de 

●     Aleyd Moeys, alias Ringelberch, zie Moys 
●     Elisabeth de (zuster, dochter van Hendrik) 

[NC148] 1489-02-26 
●     Henricus de, schout 

[NC148]vn 
[NC668] ....-10-05 (voor 1438) 
[AKANB0803] 1400-10-22 

●     Jacop, drost 
[ZG23] [ZG47] 

●     Jacob 
[CKAPB256] 1470-04-20 

●     Johanna, echtgenote van Henricus de Ringelberch, schout 
[AKANB0771] 1428-10-12 

●     Maria 
[CKAPB257] 1503-04-20 
[AKAPB152] 1503-04-20 
[AKANB0248] 1503-04-20 

●     Nicolaus 
[AKAPB232] 1460-06-11 
[AKANB0375] ....-06-11 

Rysbergen, de/van 

●     Adrianus Willemssn. 
[BEGJ052] ....-04-28 

●     Gregorius Roveri de Rijsbergen, zie Rovers 
●     Johannes Roveri de Rysbergen, zie Rovers 

Rysnaelde 

●     Gerardus 
[CKAPB096] 1429-02-09 

●     Katherina 
[CKAPB346] 1463-05-27 

●     Petrus 
[CKAPB817] ....-10-23 (met Elysabeth Boelen) 
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Rijswijk (Rijswijck, Ryswyck), de/van 

●     Anthonia, echtgenote van Petrus de Ryswyck 
[CKAPB281] 1524-04-30 

●     Florentius 
[CKAPB058] 1445-01-24 

●     Florentius, heer 
[CKAPB654] 1544-09-02 
[AKAPB382] 1544-09-02 
[AKANB0617] ....-09-01 

●     Mechteld (priorin voor de kloosterhervorming) 
[NC207]vn [NC208]vn 
[NC273] ....-04-10 
[NC348]vn 

●     Peeter 
[ZG47] 
[CKAPB270] 1490-04-24 

Ryt, van der 

●     Elisabeth, echtgenote van Simon die Cock, zie Cock 

Rivo, de zie: Beeck, van der 
Robben 

●     Heyn 
[ZG46] 

●     Rob Heyn 
[ZG45] [ZG46] 

Roberti 

●     Antonius, heer, kapelaan 
[AKAPB086] 1551-03-07 
[AKANB0144] ....-03-07 (na 1530) 

Rodolphus 

●     Petrus, heer, kapelaan 
[CKAPB743] 1535-09-29 
[AKANB0711] 1536-09-29 
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Roefs 

●     Elizabeth Roeffs, echtgenote van Johannes Keteler, zie Keteler 
●     Godefridus, zoon van Johannes Roefs 

[CKAPB886] 1493-11-15 

Roey, de 

●     Henricus 
[CKAPB936] 1481-12-03 

Roelandi 

●     Adrianus Roelandi alias Heijs zie: Heij 

Roelens (Ruelen) 

●     Berta Ruelen Beatricis 
[AKAPB590] ....-12-17 
[AKANB0966] 1406-12-17 

Roelof (Roelos) 

●     echtgenote van Adriaen Roelof 
[BEGJ066] ....-05-28 (ca. 1520) 
[BEGJ221] 

●     Catharina 
[OC45] ....-09-29 

Rogiers 

●     Georgius (meester) 
[NC226] ....-03-25 

Roij, le (Roy) 

●     Frederica (Maria) van (zuster) 
[NC311] 1821-04-25 

●     Ludolpha (Maria Lud.) (zuster en bibliothecaresse) 
[NC581] 1906-09-04 

Roma, de/van (Romen) 
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●     Elisabeth de Meerhem, echtgenote van Goswinus de Roma 
[NC558] 1486-08-23  
[OC39] ....-08-27 
[ZG4] 
[AKAPB363] 1487-08-23 
[AKANB0589] 1475-08-23 

●     Elisabeth (zuster) 
[NC825] 1530-12-16 

●     Goeswinus (secretaris van Engelbrecht van Nassau, echtgenoot van Elisabeth) 
[NC558]vn 
[NC697] 1476-10-15 
[AKAPB480] 1476-10-16 
[AKANB0785] 1476-10-16 

●     Yda, echtgenote van Petrus van Romen 
[AKANB0975] 1460-12-20 

●     Johanna, weduwe van Goswinus van Romen 
[AKANB0528] 1449-08-06 

●     Joannes (meester) 
[NC702] ....-10-19 (voor 1510) 

●     Catharina (zuster) 
[NC360] 1524-05-21 

●     Maria, dochter van van Goswinus de Roma, echtgenote van Petrus de Daesdonck, zie 
Daesdonck 

●     Petrus, echtgenote van Yda 
[NC831]vn 
[AKANB0591] ....-08-25 (voor 1510) 

●     Theodericus (meester) 
[NC335] ....-05-04 

Rombouts 

●     Barbara (convers) 
[NC701] 1546-10-18 

●     Catharina (weldoener) 
[NC695] 1938-10-14 

●     Cornelius (heer, deken van Ginneken, weldoener) 
[NC303] 1925-04-23 

●     Magdalena (donata) 
[NC645] 1576-09-28 

●     Siarda (Huberdina) (zuster te Neerpelt) 
[NC603] 1895-09-12 

Romme 
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●     Anna (weldoener) 
[NC134] 1938-02-17 

●     Henrica (Maria Coleta) (zuster, dochter van Maria Romme) 
[NC 443] 
[NC797] 1966-11-29 

●     Joannes (weldoener) 
[NC390] 1933-06-06 

●     Johanna (echtgenote van Adrianus Biemans, moeder van zuster Agatha, weldoener) 
[NC222] 1920-03-23 

●     Maria (moeder van zuster Henrica, weldoener) 
[NC443] 1936-06-28 

●     Petrus (weldoener, vader van zuster Henrica) 
[NC689] 1931-10-12 

●     Raphaël (Helena) (zuster) 
[NC787] 1928-11-26 

Ront 

●     Arnoldus, dienaar van de heer van Nassau 
[AKANB0115] ....02-24 

Rooksnoer 

●     Elisabeth (convers) 
[NC606] 1943-09-13 

Rooij, de 

●     Ludolpha (Johanna) (zuster) 
[NC504] 1959-07-26 

Rooijakkers 

●     Barbara (convers en zuster te Neerpelt) 
[NC285] 1915-04-13 

Roothans 

●     Gertrude (Elisabeth) (convers en zuster) 
[NC656] 1809-10-01 

Rosenbos 
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●     Franchoys (proost St. Pieter te Lille, oom van zuster Jacoba) 
[NC373]vn 

●     Jacoba de (zuster) 
[NC373] 1602-05-27 

Rosendael, de 

●     Antonius, heer, kanunnik St. Pieter te Luik 
[AKAPB187] 1504-05-11 
[AKANB0298] 1504-05-11 

●     Johannes, heer, kapelaan 
[CKAPB588] 1494-08-14 
[AKANB0556] 1493-08-14 

●     Theodericus alias van zie: Strepen, Theodoricus van der 
[NC657] 

Rosmis 

●     Corneli (echtgenoot van Cornelia Houtepen) 
[NC38] 
[NC441] 1775-06-28 
[OC7] 
[OC31] ....-06-28 
[OC58] 

Rotselaer 

●     Mechteld van Rotselaer, 2e echtgenote van Jan van Polanen senior, zie Polanen 

Roveri (Rovers, Roovers) 

●     Arnoldus 
[AKAPB566] 1483-12-07 
[AKANB0935] ....-12-07 

●     Bartholomea, moeder van Wilhelmus Rovers 
[CKAPB363] 1473-06-02 

●     Elysabeth Roveri, echtgenote van Theodericus  
[CKAPB102] 1435-02-11  
[CKAPB130] 1435-02-25 
[CKAPB159] 1435-03-11 

●     Elysabeth, weduwe van Henricus Rovers 
[CKAPB103] 1461-02-12 
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[CKAPB567] 1461-08-09 
●     Gregorius Roveri de Rijsbergen 

[AKAPB048] 1438-02-03 
●     Heijlwige (echtgenote van Joannes) 

[NC299] ....-04-22 
●     Henricus 

[CKAPB014] 1459-01-06 
[CKAPB452] 1459-07-01 

●     Jacobus Roveri, zoon of vader van Johannes Bie 
[AKAPB044] ....-02-03 
[AKANB0076] 1391-02-03 
[AKANB0137] 1399-03-05 

●     Joannes (echtgenoot van Heijlwige) 
[NC299] ....-04-22 
[OC14/15] ....-03-08 

●     Johannes Roveri de Rysberghen 
[AKANB0081] 1439-02-04 

●     Johanna Roovers echtgenote van Henricus Montens 
[CKAPB005] 1530-01-01 

●     Jutta 
[CKAPB659] 1444-09-04 

●     Katherina, echtgenote van Zebertus Roveri 
[CKAPB926] 1446-12-01 

●     Katherina 
[CKAPB336] 1459-05-23 

●     Cornelia, echtgenote van Wilhelmus Rovers, alias de Aqua 
[AKAPB241] 1481-06-17 
[AKANB0388] 1481-06-17 

●     Cornelius Rovers alias Aqua, van de Water 
[CKAPB406] 1481-06-17 
[BEGJ076] ....-06-17 

●     Margareta Rovers, echtgenote van Geerlacus Rovers 
[AKANB0679] ....-09-22 (voor 1458) 
[CKAPB711] 1439-09-22 

●     Margareta Conincx, echtgenote van Arnoldus Rovers 
[AKANB0620] 1492-09-02 

●     Odilia, echtgenote van Wilhelmus Rovers, vrouwe 
[CKAPB672] 1463-09-07 
[CKAPB678] 1461-09-09 

●     Roelandus, echtgenoot van Wilhelma 
[CKAPB363] 1473-06-02 
[AKANB0358] 1478-06-03 

●     Theodericus dictus, de Rijsbergen 
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[AKANB0467] ....-07-15 
●     Wilhelma, echgenote van Rolandus Rovers 

[AKANB0358] 1478-06-03 
●     Wilhelmus 

[CKAPB364] 1486-06-02 
[AKAPB222] 1486-06-02 
[AKANB0355] 1486-06-02 

●     Wilhelmus 
[CKAPB110] 1473-02-16 

Rubbens 

●     Norberta (Johanna Maria) (zuster) 
[NC428] 1913-06-22 

Rudolphus, zie Rodolphus  
Ruelen, zie Roelen  
Ruysenaers (Ruyssener, Rusenar, Rusenaer, Rucenaer) 

●     Adriaen 
[OC36] ....-08-02 

●     Adriana 
[NC655] ....-10-01 

●     Eva, dochter van Johannes Ruysener 
[AKAPB535] ....-11-18 
[AKANB0877] ....-11-18 (14e eeuw) 

●     Hylleken, echtgenote van Lambertus Ruysners 
[BEGJ136] ....-09-17 
[BEGJ231] 

●     Joannes senior, echtgenoot van Hildegondt de dochter van Pauwel Bystroe 
[NC583] ....-09-06 (voor 1508) 
[AKAPB389] ....-09-06 
[AKANB0630] ....-09-06 

●     Johannes (echtgenoot van Katherina) 
[NC655]vn 

●     Johannes 
[AKAPB593] ....-12-19 
[AKANB0972] ....-12-19 (14 eeuw) 

●     Johannes, heer, priester 
[CKAPB168] ....-03-14 
[AKAPB097] ....-03-14 
[AKANB0157] ....-03-14 (voor 1518) 

●     Katherina, echtgenote van Johannes 
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[NC655]vn 
[AKAPB440] ....-10-01 
[AKANB0720] ....-10-01 (voor 1470) 

●     Lambertus (Lambrecht), echtgenoot van Hylleken 
[BEGJ136] ....-09-17 (ca. 1615) 

●     Margriet, zus van Peerken 
[BEGJ195] ....-12-14 (ca. 1555) 

●     Peerken, zus van Margriet, begijn te Breda 
[BEGJ195] ....-12-14 (ca. 1555) 

Rulmi (Rulini) 

●     Henricus filius 
[NC794] ....-11-29 (voor 1431) 
[AKAPB549] ....-11-29 
[AKANB0904] ....-11-29 (voor 1431) 

●     Johannes Godefridi filii Rulinii, zie Godevaert 

Ruters 

●     Maria 
[CKAPB619] 1479-08-24 

Rutgeri 

●     Johannes 
[CKAPB580] ....-08-13 

Rutten 

●     Jacobus 
[CKAPB823] 1452-10-24 
[AKANB0808] ....-10-24 

●     Johanna, dochter van Godefridus Piggen, alias Rutten, zie Piggen 
●     Johannes zie: Goetgebuer, Johannes alias Rutten 
●     Monica (Maria Catharina) (zuster) 

[NC500] 1930-07-23 
●     Petrus 

[CKAPB523] 1513-07-26 
●     Wilhelmus 

[CKAPB334] 1477-05-22 
[AKANB0332] 1477-05-23 
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Sabaudia, de 

●     Francisca, vrouwe, gravin van Nassau, zie Nassau 

Sadelmakers (Saelmakers) 

●     Anglia, echtgenote van Thedericus Sadelmakers 
[CKAPB263] 1471-04-22 

●     Cornelius, zoon van Henricus Saelmaker 
[CKAPB810] 1442-10-20 

●     Cornelius Vught, alias Sadelmakers, heer zie: Vught 
●     Theodericus 

[CKAPB679] 1471-09-09 

Zalets 

●     Margareta (convers en zuster) 
[NC37] 1588-01-13 

Zallant, de 

●     Gerarda (tweede priorin tijdens kloosterhervorming) 
[NC629] 1479-09-23 

●     Luytgaerde (priorin)(dochter van Jan van Zeelant) 
[NC806] 1546-12-04 

Zalmen, de/van (Zalmen, Solms) 

●     Mechtild 
[NC623] ....-09-21 (1458) 
[ZG42]vn 
[CKAPB710] 1433-09-22 
[AKANB0680] 1458-09-22 

●     Odilia de Salmen, echtgenote van Johannes de Polanen, zie Polanen 
●     Sophia de Zalmen, echtgenote van Willem van Dalem heer van Dongen, zie Dalem 

Sande (Sanden, Zandt, Zande), van den/van der 

[ZG56]
●     Antonia (Maria) (convers en zuster te Neerpelt) 

[NC284] 1905-04-13 
●     Elysabeth 

[BEGJ065] 1480-05-27 
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●     Godefridus, echtgenoot van Adriana 
[CKAPB294] 1509-05-04 

●     Johannes Zandt, heer, kapelaan 
[AKAPB453] 1545-10-07 
[BEGJ153] ....-10-03 
[AKANB0743] 1545-10-07 

●     Margareta, dochter van Michael van de Sande 
[CKAPB333] 1476-05-22 
[AKAPB182] 1476-05-08 
[AKANB0289] 1476-05-08 

●     Wilhelmus (meester) 
[NC713] ....-10-25 

Sanen, 't 

●     Heylwig 
[CKAPB946] 1487-12-05 

Sanctus 

●     Arnoldus, heer, kanunnik 
[AKAPB151] 1474-04-18 
[AKANB0245] 1474-04-18 

Santen, de 

●     Gerardus de 
[NC516] ....08-03 

Sbonden 

●     Katharina Sbonden, echtgenote van Johannes Oudaert, zie Oudaert 

Scheye, van der (Scye) 

●     Gerardus 
[AKAPB237] ....-06-15 
[AKANB0382] 1353-06-15 

Scheys 

●     Aleyd Scheys, echtgenote van Petrus Johannes, zie Joannes 
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Scheyve 

●     Margareta, echtgenote van Wilhelmus Scheyve 
[AKANB0230] 1463-04-11 

Schenckel (Scenckel, Scenkel) 

●     Elisabeth (zus van Joanna, dochter van Hermannus) 
[NC398]vn 
[NC661] ....-10-04 (1450) 
[CKAPB023] 1450-01-01 
[CKAPB085] 1450-02-04 
[CKAPB145] 1450-03-03 
[CKAPB207] 1450-04-01 
[CKAPB292] 1450-05-04 
[CKAPB360] 1450-06-01 
[CKAPB475] 1450-07-08 
[CKAPB542] 1450-08-02 
[CKAPB688] 1450-09-13 
[CKAPB751] 1450-10-02 
[CKAPB788] 1450-10-13 
[CKAPB870] 1450-11-09 
[CKAPB930] 1450-12-02 
[AKAPB422] 1450-09-25 
[AKANB0688] ....-09-25 (voor 1500) 

●     Henricus (vader van Mechteld) 
[NC497]vn 

●     Hermannus/Hugemannus, junior, heer, priester, kanunnik, vader van Joanna en Elisabeth 
[NC398]vn 
[NC661] ....-10-04 (ca. 1450) 
[AKAPB203] ....-05-19 
[AKANB0318] ....-05-19 
[AKANB0627] ....-09-05 

●     Joanna, dochter van heer Hermannus, begijn 
[NC398] ....-06-10 (1450) 
[NC661]vn  
[OC28] ....-06-10  
[ZG37]  
[CKAPB071] 1450-01-28 
[CKAPB094] 1450-02-08 
[CKAPB158] 1450-03-10 
[CKAPB258] 1450-04-21 
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[CKAPB324] 1450-05-17 
[CKAPB379] 1450-06-07 
[CKAPB394] 1450-06-12 
[CKAPB528] 1450-07-29 
[CKAPB574] 1450-08-11 
[CKAPB702] 1450-09-18 
[CKAPB830] 1450-10-26 
[CKAPB892] 1450-11-18 
[CKAPB955] 1450-12-09 
[AKAPB234] 1450-06-12 
[AKANB0377] ....-06-12 

●     Mechteld (dochter van Henricus 
[NC497] ....-07-22 
[CKAPB508] ....-07-20 

●     Zoeta 
[NC537] ....-08-12 

●     Wilhelmus, kanunnik te Breda 
[AKAPB387] ....-09-05 

Schens, zie Wygans 
Scherders 

●     Aleys 
[CKAPB613] 1532-08-21 

●     Bouwen die 
[ZG57] 

●     Margareta, echtgenote van Henricus Scherders 
[CKAPB146] 1473-03-03 

Scheus zie: Wygans, Petrus 
Schilders (Schildres) 

●     Lambertus, heer, kapelaan 
[CKAPB537] 1557-07-31 
[AKAPB308] 1557-07-31 
[AKANB0509] 1557-07-31 

Schynvelt (Schinvelt) 

●     Reynerus, heer, kanunnik, pastoor te Gilze 
[AKAPB575] 1558-12-11 
[AKANB0949] 1558-12-11 
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Schobbelant (Scobbelant, Scoblant) 

●     Jacoba dochter van wijlen Willem 
[NC148]vn 

●     Wilhelmus dictus, heer, ridder 
[AKANB0941] ....-12-09 (voor 1424) 

Schoefs, zie Sceyven 
Schoenmakers 

●     Adrianus (echtgenoot van Petronella Oomen, vader van zuster Isfrida) 
[NC767] 1900-11-18 

●     Brigitta (Petronilla) (convers) 
[NC680] 1863-10-09 

●     Isfrida (Maria) (zuster) 
[NC296] 1921-04-20 
[NC767] 

Schoondonck (Schoendonck, Scoendonck) 

●     Dielys, heer  
[ZG48] 

●     Egidius, heer, kapelaan, neef van Johannes de Beke, Roelandus en Christianus van Meer 
[CKAPB649] 1489-09-01 
[AKAPB287] 1489-07-17 
[AKANB0471] 1489-07-17 
[AKANB0786] ....-10-17 
[AKANB0930] 1501-12-06 

●     Lysbet 
[ZG53] 

Schoormans 

●     Evermoda (Cornelia) (zuster) 
[NC354] 1879-05-18 

Schouten (Scouteten) 

●     Gyselt 
[CKAPB748] 1470-10-01 

Schreyn (Screyn) 
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●     Aert 
[ZG40] 

Schreynmaker (Screynmaker) 

●     Gioes 
[ZG7] 

●     Hadelwige, echtgenote van Claeus Screynmaker 
[CKAPB738] 1467-09-28 

●     Claeus 
[ZG10] 

Schueren, van der 

●     Jan (vader van zuster Margaretha) 
[NC665]vn (ca. 1496) 

●     Heylwich Schure, echtgenoot van Willem Anssems, moeder van Heylwich van der 
Daesdonck, zie Ancelmi 

●     Margareta (zuster) 
[NC665] 1535-10-04 

●     Petrus 
[CKAPB545] 1509-08-02 

Schuermans 

●     Theresia (Wilhelma) (zuster) 
[NC577] 1673-09-03 

Schuytkens (Scutkens) 

●     Theodericus de Ordinghen, alias Schuytkens, zie Ordinghen 

Sebrecht 

●     meester 
[ZG9] 

Zeelant, van 

●     Jan (vader van zuster Luytgaerde de Zallant) 
[NC806]vn (ca. 1480) 

Zeeus 
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●     Gertrude, zie Geus 

Zegeberti 

●     Johannes zoon van 
[AKANB0650] ....-09-12 (voor 1482) 

●     Cornelis Kaien, zie: Keijen, Cornelius Zegebertus 
●     Catharina (echtgenote van Petrus) 

[NC416] ....-06-18 
●     Petrus filius de Ulvenhout (echtgenoot van Catharina) 

[NC416] ....-06-18 (voor 1451) 

Seghen, de (Zeghen) 

●     zie: Hermannus Maech 
[NC518] 

●     Jacobus, heer, kaunnik 
[AKAPB231] 1496-06-09 
[AKANB0372] 1496-06-09 

Zegers 

●     Jan Aert 
[ZG28] 

●     Cunera, filia Joannes (begijn) 
[NC404] ....-06-13 (1560) 

Sekson(Ickson) 

●     Isabella (Anna Maria) (zuster) 
[NC26] 1773-01-08 

Sel, van 

●     Johannes, zie Sol 

Selbach (Zelbach), de 

●     Fredericus 
[AKAPB298] 1483-07-27 
[AKANB0495] 1488-07-27 

●     Hermannus 
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[CKAPB643] 1515-08-30 
[CKAPB911] 1509-11-25 
[AKAPB376] 1509-08-30 
[AKANB0610] 1515-08-30 

●     Cornelius, magister, kanunnik van Oudmunster te Utrecht 
[AKANB0083] 1509-02-04 

●     Mechteld, vrouwe 
[CKAPB142] 

●     Petra, weduwe van Fredericus de Selbach, vrouwe 
[AKAPB501] 1488-10-28 
[AKANB0825] 1500-10-28 

Zelen, de (Zele) 

●     Joannes 
[NC761] ....-11-15 (voor 1435) 
[AKANB0870] ....-11-15 (14e eeuw) 

Zemaerts (Zeemaerts) 

●     Henricus 
[CKAPB323] ....-05-16 

●     Johannes Crulinx, alias Zeemaerts, zie Crulinx 
●     Cristina 

[CKAPB348] 1422-05-28 

Septemmontibus, zie Zevenbergen Servatii (Servacii) 

●     Maria, dochter van Gerardus Servatii 
[AKAPB548] 1508-11-28 
[AKANB0903] 1514-11-28 

Zeukens 

●     Petrus Zeukens alias Stalle 
[CKAPB025] 1453-01-11 
[CKAPB239] 1453-04-13 
[CKAPB484] 1453-07-12 
[CKAPB780] 1453-10-11 

Zevenbergen 

●     Maria echtgenote van Arnoldus uuyten campe, alias de Septemmontibus, zie : Campe 
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Sibben (Zibben, Zibs) 

●     Henricus, heer, kapelaan, custos 
[CKAPB252] 1544-04-17 
[AKAPB150] 1570-04-17 
[AKANB0244] 1570-04-17 

●     Johannes, heer, kanunnik 
[CKAPB126] 1464-02-24 
[AKANB0111] 1464-02-23 

Silversmits 

●     Beatrijs 
[CKAPB377] ....-06-06 

Simons (Simens, Simonsdochter) 

●     Anneken, begijn te Breda 
[BEGJ154] 1625-10-03 

●     Cornelia dochter van Simon 
[OC1](OCblad9) 

●     Lysken 
[BEGJ063] 1609-05-23 

●     Maria (convers en zuster) 
[NC842] 1837-12-23 

Simphoven 

●     Johannes Baptista (heer, kanunnik van Park, proost) 
[NC67]vn 
[NC476] ....-07-13 
[NCepiloog] (1796) (OCblad16)(OCblad19) 

Sceyven (Sceyf, Sceynen) 

●     Margareta, alias Schoefs, echtgenote van Wilhelmus Sceyven 
[CKAPB234] 1463-04-11 
[BEGJ045] ....-04-11 

●     Wilhelmus Sceyf, echtgenoot van Margareta 
[CKAPB354] 1462-05-30 

Scepers (Sceepers) 
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●     Katharina Sceepers 
[CKAPB602] ....-08-18 

Scerder, zie Scherder  
Scobbelant, zie Schobbelant  
Scoendonck, zie Schoondonck  
Sconcken 

●     Johannes dictus 
[AKAPB473] ....-10-13 

Scoofs 

●     Katherina de Dielbeeck, alias Scoofs, vrouwe, zie Dielbeeck 

Scouteten, zie Schouten  
Scriners 

●     Lemmen 
[ZG22] 

Scrubolle 

●     Arnoldus 
[NC85] ....-01-28 

Scutkens, zie Schuitkens 
Slachregen (Slachzegen) 

●     Johannes, heer, kapelaan 
[AKAPB323] 1475-08-07 
[AKANB0524] 1475-08-04 

Slappen, van der 

●     Dominicus, heer 
[AKAPB344] 1580-08-15 

Sleeuwen, van 

●     Henricus (weldoener) 
[NC540] 1926-08-13 
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●     zie: Paulina van der Aa 
[NC495] 

Sleuwinck 

●     Laurentius 
[CKAPB705] 1417-09-19 

Slits 

●     Cecilia (zuster te Neerpelt) 
[NC50] 1903-01-16 

Sloetmaker 

●     Johannes, heer 
[AKANB0411] ....-06-24 

●     Jan 
[ZG40] 

Slootmans 

●     Alexander (heer, proost, abt van Park) 
[NC339] 1756-05-08 

Sluijs (Sluys) 

●     Elisabeth 
[NC472] ....07-11 

●     Elisabeth echtgenote van Nycholaus Sluys 
[NC472]vn 
[CKAPB594] 1428-08-16 
[AKANB0563] 1428-08-15 

Smaecpeper 

●     Hubertus, dienaar van heer Wilhelmus Sterken 
[AKAPB075] ....-02-26 
[AKANB0117] ....-02-26 

Smeets (Smets)(de Vlimmeren alias) 

●     Elysabeth 
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[CKAPB335] ....-05-23 
●     Mechteld de Vlimmeren, alias Smets 

[NC516] ....-08-03 
[NC662] ....-10-04 (na 1450, voor 1476) 
[CKAPB812] ....-10-21 

●     A.P. (echtgenoot van A. Coppens) 
[OC61] (1883) 

Smit (Smits, Fabri), de 

●     Aleyde, echtgenote van Petrus Smit 
[CKAPB511] ....-07-22 

●     Andreas (heer, weldoener) 
[NC458] 1941-07-04 

●     Ancelmus Fabri(deken van Antwerpen) 
[NC515] ....-08-03 (1449) 
[AKAPB313] 1449-08-03 
[AKANB0519] ....-08-03 

●     Egidius Fabri 
[CKAPB714] ....-09-23 

●     Elizabeth, echtgenote van Petrus Fabri 
[AKANB0614] ....-09-01 (voor 1386) 

●     Franciscus (weldoener) 
[NC150] 1948-02-26 

●     Gerardus 
[NC610] 1722-09-15 

●     Godeliva (Blanca) (zuster) 
[NC190] 1945-03-12 

●     Henricus Augustinus (heer, geestelijke in parochie Bakel) 
[NC764] 1888-11-16 

●     Henricus Martinus (heer, weldoener, vader van zuster Godeliva, echtgenoot van Aloysia 
Wilhelmina Lips) 
[NC214] 1890-03-21 
[NC452] 

●     Ludovicus, kapelaan 
[AKAPB035] 1579-01-28 

●     Maria (zuster) 
[NC298] 1707-04-21 

●     Maria (zuster en novicenmeesteres) 
[NC627] 1739-09-22 

●     Petrus 
[CKAPB026] ....-01-12 

●     Walterus Fabri/Tsmects, heer, kanunnik 
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[CKAPB579] 1533-08-12 
[AKAPB334] 1533-08-12 
[AKAPB534] 1533-11-17 
[AKANB0547] 1533-08-12 
[AKANB0876] ....-11-17 

●     Wilhelmus, heer, kapelaan, priester 
[CKAPB712] 1466-09-22 
[AKANB0681] 1464-09-22 

Smoutkens 

●     Elizabeth 
[AKANB0213] ....-04-05 

Snavels 

●     Adrianus, heer, kapelaan 
[AKAPB582] 1573-12-13 
[BEGJ194] ....-12-12 
[AKANB0957] 1574-12-13 

Snellen (Snels, Snellardi) 

●     Henricus, heer, priester 
[NC224] ....-03-25 (voor 1357) 
[AKAPB116] ....-03-25 
[AKANB0183] ....-03-25 

●     Hubertus Snels Ettensis 
[AKAPB008] 1582-01-10 

Snepaerts 

●     Johannes, vader van Johannes Bever 
[AKANB0380] ....-06-14 

Snijders (Sniders) 

●     Hubertus (weldoener) 
[NC803] 1876-12-03 

●     Katherina 
[CKAPB328] 1425-05-20 

●     Sophie 
[CKAPB715] ....-09-23 
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Snoeye (Snoeyen, Snoye) 

●     Arnoldus, echtgenoot van Elysabeth 
[NC14] ....-01-05 
[AKANB0011] ....-01-06 

●     Elysabeth, echtgenote van Arnoldus 
[AKANB0011] ....-01-06 

●     Gerardus 
[AKANB0645] ....-09-09 

●     Gertrude, echtgenote van Theodericus 
[AKANB0051] ....-01-24 

●     Henricus 
[AKANB0361] ....-06-05 

●     Johannes, heer, kanunnik 
[AKANB0409] ....-06-24 

●     Catharina, echtgenote van Wijtmannus 
[NC792]vn 
[AKANB0901] ....-11-27 

●     Theodericus, echtgenoot van Gertrude 
[AKANB0051] ....01-24 

●     Theodericus, heer, kanunnik St. Pieterskerk te Luik 
[AKANB0464] ....-07-14 

●     Theodericus, heer, priester 
[CKAPB859] 1400-11-05 
[AKAPB509] ....-11-04 
[AKANB0842] 1400-11-04 

●     Wytonus/Wytmannus 
[CKAPB314] 1438-05-12 
[AKANB0314] ....-05-17 

Snoek 

●     Agnes (Maria Franc.) (zuster) 
[NC696] 1959-10-14 

●     Gerardus (echtgenoot van Catharina Naalden, vader van zuster Agnes) 
[NC573a] 1911-09-02 

●     Rudolphus (meester, biechtvader) 
[NC612] ....-09-16 
[OC43] ....-09-16 (voor 1770) 

Snoye, zie Snoeye 
Soffaers (Soffaerts) 
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●     Angela 
[NC658]....-10-03 

●     Anthonius 
[CKAPB641] 1486-08-30 

●     Yda 
[NC609] ....-09-15 

Solle (Sool, Sol, Sel, Zel), van 

●     Johannes de Sool, echtgenoot van Elizabeth Ettemans 
[CKAPB213] 1468-04-03 
[AKAPB133] 1467-04-03 
[AKANB0209] 1467-04-02 

●     Elysabet 
[ZG19] 
[CKAPB906] 1444-11-24 

●     Elizabeth Ettemans, echtgenote van Johannes van Sel en Wijtmannus van Meer, zie Meer 

Solms, zie Salmen 
Sommighen, 't 

●     Katherina 
[CKAPB910] 1460-11-25 

Son (Sonnius, Zon), van 

●     Brigitta (zuster, donate in Neerpelt) 
[NC32] 1892-01-11 

●     Guillielmus (pastoor Begijnhof Breda) 
[NC185] ....-03-11 (ca. 1854) 

●     Jacobus Sonnius, heer, kanunnik 
[AKAPB242] 1567-06-17 
[AKANB0390] 1567-06-17 

Sonck 

●     Johannes, heer, kanunnik 
[AKANB0187] 1453-03-26 

Zonzele, de 

●     Roef 
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[NC94] ....-02-03 

Sool, zie Sol 
Sots, 't 

●     Gertrude, echtgenote van Johannes 't Sots, moeder van Maria 
[AKAPB579] ....-12-13 
[AKANB0953] ....-12-13 

●     Johannes, echtgenoot van Gertrude, vader van Maria 
[AKAPB579] ....-12-13 
[AKANB0953] ....-12-13 

Zout, van den 

●     Aleid (Put) 
[BEGJ080] ....-06-22 (1e helft 16e eeuw) 

Sovenberger 

●     Elisabeth, echtgenote van Petrus Bastaert 
[NC586] ....-09-07 
[AKANB0635] ....-09-07 

●     Bastaert, Margriet dochter van Peter 
[NC586]vn (ca. 1401) 

●     (Bastaert), Petrus natalis (echtgenoot van Elisabeth) 
[NC586] ....-09-07 (voor 1463) 
[AKAPB392] ....-09-07 
[AKANB0635] ....-09-07 

Spaandonk, van 

●     Augustina (zuster te Neerpelt) 
[NC529] 1870-08-08 

Spaengen, van (Spaengien) 

●     Johanna van der Meruwen, vrouwe, weduwe van Philippus van Spaengen 
[CKAPB430] 1477-06-25 
[CKAPB680] 1476-09-09 
[AKAPB398] 1475-09-09 
[AKANB0648] 1476-09-10 

●     Margareta, echtgenote van Petrus Spel 
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[CKAPB483] 1437-07-12 
●     Petrus 
[CKAPB175] 1431-03-18 Spiegels (Spiegel) 

●     Elizabeth 
[NC378]vn 
[AKANB0339] ....-05-30 

●     Joannes (echtgenoot van Jutta, vader van Catharina) 
[NC378] ....-05-30 

●     Jutta (echtgenote van Joannes) 
[NC378] ....-05-30 

●     Catharina (dochter van Joannes) (NC378] ....-05-30 

Spieker (Spiker, Spyker) 

●     Isebrandus, heer, priester 
[CKAPB757] 1400-10-06 
[AKANB0739] 1400-10-06 

●     Johannes, heer, priester 
[AKAPB167] ....-04-28 
[AKANB0267] ....-04-28 (voor 1477) 

Spierincx (Spierinck) 

●     Joanna (zuster) 
[NC595] 1479-09-10 

●     Walburg (zuster, priorin) 
[NC153] 1623-02-28 

Spout 

●     Elisabeth (echtgenote van Jan van der Spout) 
[NC478]vn 

●     Elisabeth (zuster van Petra, dochter van Jan van der Spout) 
[NC450] 
[NC478] ....-07-14 
[OC34] ....-07-17 

●     (Pant), Joannes (echtgenoot van Elisabeth) 
[NC450] ....-07-02 (ca. 1453) 
[OC32] ....-07-03 

●     Petra (weduwe van Jacobus de zoon van de heer van Oosterhout) 
[NC478]vn [NC487]vn (ca. 1453) 

●     Petra (zuster van Elisabeth, dochter van Jan van der Spout) 
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[NC478] ....-07-14 
[OC34] ....-07-17 

●     Wilhelmina (zuster, ging in 1467 naar Zennewijnen, dochter van Jan) 
[NC283]vn (ca. 1467) 
[NC478]vn 
[NC629]vn 

Staals (Staels) 

●     Katherina, dochter van Cornelius Staels 
[CKAPB576] 1501-08-11 

Stadthouders 

●     Aldegunde (zuster en convers) 
[NC95] 1742-02-03 

●     Catharina (zuster en convers) 
[NC161] 1759-03-01 

●     Maria Anna (zuster) 
[NC64] 1765-01-21 

●     Wijnanda (convers) 
[NC414] 1745-06-17 

Stalknecht 

●     Jan , zie: Ploys, Joannes alias 

Stalle 

●     Petrus Zeukens alias Stalle, zie Zeukens 

Stalmans 

●     Aemilius (heer, abt van Tongerloo) 
[NC286] 1953-04-13 

Steeyncs 

●     Cornelia, echtgenote van Adrianus de Eyndmer, zie Eyndmer 

Steen (Lapide), van den 

●     Johannes 
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[CKAPB740] 1438-09-29 
●     Simon, heer, kanunnik te Aken 

[AKAPB460] 1442-10-09 
[AKANB0754] ....-10-09 

Steenberghe, de 

●     Elisabeth (religieuse in Valle Liliorum) 
[NC505] ....-07-27 

●     Wilhelmus, zoon van Petrus Martini de Steenbergen 
[AKANB0118] ....-02-26 

Steenkerck 

●     Roelandus de (heer) 
[NC7] ....-01-04 

Stegen, van der/den (Steghen) 

●     Elisabeth (begijn) 
[NC637] ....-09-26 (16e eeuw) 

●     Elisabeth (zus van Johanna) 
[NC576] ....-09-03 

●     Jan (NC345]vn (ca. 1508) 
●     Joanna (priorin) 

[NC153]vn 
[NC575] 1647-09-03 
[NC770]vn 

●     Margareta (zuster) 
[NC687] 1602-10-12 

Stelant (Steelant), de 

●     Ludovicus, heer, kanunnik 
[AKAPB484] 1577-10-18 
[AKANB0795] 1577-10-18 

Stella zie Ster  
Stephani, zie Stevens 
Ster (Stella, Sterre), de/van 

●     Elisabeth 
[NC393] ....-06-08 
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●     Jutta (priorin voor de kloosterhervorming) 
[NC112] 1444-02-10 
[NC348]vn 

●     Petrus (heer, kanunnik te Breda)  
[NC165] ....-03-03 (ca. 1414) 
[CKAPB149] 1450-03-04 
[AKANB0135] ....-03-04 

Sterken (Fortis, Sterkens) 

●     Bartholomeus, kapelaan Mariakerk Trajectensis superioris 
[AKAPB278] ....-07-11 
[AKANB0456] 1428-07-11 

●     Elysabeth, echtgenote van Henricus Stercken 
[CKAPB798] ....-10-16 

●     Elisabeth, vrouwe, weduwe van Theodericus 
[NC699] ....-10-16 (1395) 
[AKAPB171] ....-05-01 
[AKAPB479] ....-10-16 
[AKANB0276] 1397-05-01 
[AKANB0784] ....-10-16 (voor 1476) 

●     Elysabeth 
[CKAPB001] 1465-01-01 
[CKAPB034] 1445-01-15 
[CKAPB056] 1445-01-23 
[CKAPB073] 1445-01-29 
[CKAPB092] 1445-02-07 
[CKAPB104] 1445-02-13 
[CKAPB131] 1445-02-26 
[CKAPB136] 1445-02-27 
[CKAPB155] 1445-03-08 
[CKAPB170] 1445-03-16 
[CKAPB183] 1445-03-22 
[CKAPB224] 1445-04-08 
[CKAPB246] 1445-04-16 
[CKAPB276] 1445-04-27 
[CKAPB284] 1445-05-01 
[CKAPB310] 1445-05-10 
[CKAPB321] 1445-05-15 
[CKAPB353] 1445-05-30 
[CKAPB380] 1445-06-08 
[CKAPB412] 1445-06-20 
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[CKAPB442] 1445-06-28 
[CKAPB481] 1445-07-11 
[CKAPB499] 1445-07-17 
[CKAPB531] 1445-07-30 
[CKAPB548] 1445-08-03 
[CKAPB599] 1445-08-17 
[CKAPB621] 1445-08-25 
[CKAPB671] 1445-09-07 
[CKAPB697] 1445-09-17 
[CKAPB707] 1445-09-21 
[CKAPB746] 1445-10-01 
[CKAPB802] 1445-10-17 
[CKAPB840] 1445-10-29 
[CKAPB847] 1445-11-01 
[CKAPB881] 1445-11-13 
[CKAPB887] 1445-11-16 
[CKAPB905] 1445-11-23 
[CKAPB947] 1445-12-06 
[CKAPB962] 1445-12-14 
[CKAPB972] 1445-12-21 
[CKAPB990] 1445-12-30 

●     Elisabeth (zuster) 
[NC580] 1494-09-04 

●     Engelberge, echtgenote van Johannes Sterken 
[AKANB0840] ....-11-03 (na 1378 voor 1525) 

●     Gertrude Fortis, alias Nederven 
[CKAPB795] 1417-10-15 

●     Godefridus (echtgenoot van Maria?) 
[NC766] ....-10-07 (ca. 1418) 

●     Herberge 
[CKAPB049] 1435-01-20 
[CKAPB203] 1435-03-31 
[CKAPB423] 1435-06-24 
[CKAPB650] 1435-09-02 
[CKAPB877] 1435-11-11 

●     Hermannus 
[NC158] ....-03-01 

●     Johannes, bastaard zoon van Theodericus Fortis 
[AKANB0693] ....-09-26 

●     Johannes, heer 
[AKAPB063] ....-02-19 

●     Margareta (echtgenote van Hermannus, dochter van Nicolaus) 
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[NC158] ....-03-01 
[OC2](OCblad9) 

●     Maria, alias Fortis (echtgenote van Godefridus?) 
[NC677]vn ....-10-07 
[CKAPB760] 1418-10-07 
[CKAPB501] ....-07-18 

●     Reynerus, heer, kapelaan 
[CKAPB329] 1454-05-21 
[CKAPB898] 1453-11-20 
[AKAPB536] 1455-11-19 
[AKANB0878] ....-11-19 

●     Theodericus, echtgenoot van Elisabeth 
[NC79] ....-01-26 (1368) 
[AKAPB031] ....-01-26 
[AKAPB171] ....-05-01 
[AKANB0058] 1381-01-26 
[AKANB0276] 1397-05-01 

●     Walterus dictus Sterke 
[AKANB0236] ....-04-14 

●     Wilhelmus, heer, deken kapittel Breda, baas van Hubertus Smaecpeper 
[NC582] (1401) ....-09-05 
[AKAPB007] ....-01-10 
[AKAPB075] ....-02-26 
[AKAPB131] ....-04-02 
[AKAPB193] ....-05-14 
[AKAPB261] ....-06-27 
[AKAPB300] ....-07-29 
[AKAPB383] ....-09-03 
[AKAPB470] ....-10-12 
[AKAPB546] ....-11-27 
[AKANB0020] ....-01-10 
[AKANB0102] ....-02-19 
[AKANB0117] ....-02-26 
[AKANB0207] ....-04-02 
[AKANB0305] ....-05-14 
[AKANB0370] ....-06-09 (baas van Nicolaas Flamingi) 
[AKANB0419] ....-06-27 
[AKANB0498] ....-07-29 
[AKANB0621] 1401-09-03 
[AKANB0770] ....-10-12 
[AKANB0900] ....-11-27 
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Sterts 

●     Elizabeth 
[AKAPB036] ....-01-29 
[AKANB0065] ....-01-29 (voor 1513) 

●     Katherina (wrsch.echtgenote van Johannes de Wouda) 
[AKAPB062] ....-02-17 

Stevens (Stephani, Stevenszoon, Steevens) 

●     Adriaen zoon van Peter (vader van zuster Gertrude) 
[NC686]vn Adrianus filius Petri (echtgenoot van Margareta) 
[NC351] ....-05-17 (1497) 
[ZG48]vn 
[AKAPB204] 1497-05-19 
[AKANB0319] 1497-05-19 

●     Arnoldus, heer 
[CKAPB223] 1468-04-07 
[AKANB0217] 1468-04-06 

●     Getrude dochter van Petrus Stephani 
[CKAPB924] 1454-11-30 
[AKANB0910] ....-11-30 (voor 1505) 

●     Gertrude (zuster, dochter van Adriaen Peter Stevenzoon) 
[NC686] 1554-10-12 

●     Hillegunde (convers) 
[NC634] 1513-09-25 

●     Cornelia, dochter van Petrus Steevens 
[CKAPB770] 1452-10-09 

●     Cornelius Petrus Stevens 
[AKAPB461] 1462-10-09 
[AKANB0755] 1462-10-09 

●     Mechteld, echtgenote van Petrus Stephani 
[CKAPB838] 1454-10-28 
[AKANB0823] 1460-10-28 

●     Margareta (echtgenote van Arnoldus) 
[NC475]vn 
[CKAPB490] 1479-07-13 

●     Margareta, echtgenote van Gregorius de Weert, zie Weert 
●     Petrus 

[OC9] ....-02-08 
[CKAPB062] 1455-01-25 
[AKANB0055] ....-01-25 

●     Petrus Adriani Stephani, heer, kapelaan 
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[CKAPB171] 1523-03-16 
[AKAPB103] 1523-03-16 
[AKANB0162] 1523-03-16 

●     Wilhelmus Stephani, heer, kapelaan 
[CKAPB100] 1460-02-10 
[CKAPB994] 1460-12-31 
[AKAPB523] 1466-11-11 
[AKANB0860] 1466-11-11 

●     Wytonis Petrus 
[CKAPB866] 1458-11-07 

Stijl 

●     Jacobus (heer, biechtvader, geestelijke, kanunnik van St. Michiel Antwerpen, pastoor van 
Meer) 
[NC2] 1576-01-01 

Stickers (Sticker) 

●     Johannes 
[AKANB0978] ....-12-22 (14 eeuw) 

●     Maria, begijn 
[CKAPB184] 1466-03-22 

Stinenhuus 

●     Wouter 
[ZG15] 

Storm 

●     Johannes, magister, kanunnik 
[AKAPB147] 1510-04-15 
[AKANB0239] 1510-04-15 

Stouken 

●     Johannes dictus 
[AKANB0775] ....-10-13 

Stout 

●     Wiltoldus, heer, kanunnik 
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[AKAPB027] 1470-01-23 
[AKANB0050] 1470-01-23 
[AKANB0486] ....-07-24 

Straten, van der (Straeten) 

●     Bonifatius de Platea, heer, deken van de OLV kerk Breda 
[AKANB0817] ....-10-26 (ca. 1350) 

●     Esther (convers en zuster) 
[NC96] 1756-02-03 

Stralen, van 

●     Helena (Ludovica) (zuster) 
[NC347] 1927-05-13 

Strepen, van der 

●     Dierick/Theodoricus van Morchoven, alias (broeder, proost) 
[NC438]vn 
[NC657] 1500-10-02 

●     Gheryt van Morchove, alias (vader van zuster Catharina) 
[NC438]vn 

●     Catharina (zuster, dochter van Gheryt van Morchove alias van der Strepen) 
[NC438] 1548-06-26 

●     Magdalena (zuster) 
[NC219] 1534-03-23 

●     Petrus, heer, kanunnik 
[AKAPB397] 1535-09-08 
[AKANB0643] ....-09-08 

Strick 

●     Aleyde 
[CKAPB179] 1464-03-20 

●     Jacobus 
[CKAPB166] 1464-03-13 

●     Mechteld 
[CKAPB396] 1464-06-13 

●     Nycolaus 
[CKAPB988] 1421-12-29 

●     Walterus, heer 
[CKAPB003] 1444-01-01 
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[CKAPB143] 1483-03-02 
[CKAPB420] 1444-06-23 
[AKANB0005] 1464-01-01 

●     Wilhelmus 
[CKAPB761] 1438-10-07 

Stroempe, van der 

●     Jenneken, dochter van Anthonis van der Stromp, meesteres begijnhof te Breda 
[BEGJ179] ....-11-18 (ca.1558) 

●     Maria dochter van Anthonis (Thonis), begijn te Breda 
[BEGJ019] 1556-03-01 

Struys (Struus) 

●     Johannes dictus, heer, priester 
[AKAPB539] ....-11-20 
[AKANB0881] ....-11-20 (14e eeuw) 

Stuppelinx 

●     Elysabeth, begijn 
[CKAPB327] 1429-05-19 

Sues 

●     Antonia (Toenken), begijn te Breda 
[BEGJ163] ....-10-13 (1e helft 16e eeuw) 

Sundert 

●     Hadewig (Elisabeth) van (zuster) 
[NC89] 1826-01-31 

Sutinx 

●     Christina (echtgenote van Henricus Zuetincx)  
[OC12] ....-02-28 
[ZG35] 

Swanenvoets (Zwanevoetz) 

●     Walterus, junior, heer, priester 
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[AKAPB076] ....-02-27 
[AKAPB335] ....-08-13 
[AKANB0119] ....-02-27 
[AKANB0548] ....-08-13 (voor 1434) 

Swarten 

●     Yda, echtgenote van Adrianus Swarten 
[CKAPB596] 1487-08-16 

●     Jacop 
[ZG30] 

Zweerden (Swreden) 

●     Heylwich 
[AKAPB511] ....-11-05 
[AKANB0844] ....-11-05 

Sweere 

●     Hubertus (heer, echtgenoot van Adriana Clarijs, weldoener, vader van zuster Catharina) 
[NC758] 1927-11-13 

●     Catharina (zuster te Petropolis) 
[NC55] ....-01-17 
[NC758] (20e eeuw) 

Sweert, die 

●     Hein 
[ZG30]vn 

Swert (Swerts) 

●     Joannes Chrysostomus de (abt van Tongerloo, vic. gen. orde) 
[NC341] 1887-05-08 

●     Sophia Swerts de Beeck 
[CKAPB766] 1439-10-08 

Swerus (Zwerus, Zueri) 

●     Swerus, dienaar van de heer van Polanen (de Lecka) 
[AKAPB378] ....-09-01 
[AKANB0615] 1386-09-01 
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Zwijsen 

●     Joannes (heer, bisschop van Den Bosch) 
[NC700] 1877-10-16 
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Talboom 

●     Dorothea (Johanna) (zuster) 
[NC243] 1690-03-30 

Thede, de 

●     Machteld, echtgenote van magister Theodericus de Thede 
[AKANB0826] ....-10-29 

●     Theodericus, magister, echtgenoot van Machteld 
[AKAPB502] ....-10-29 
[AKANB0826] ....-10-29 

Teengieters, zie Tingieters 
Tegenbosch 

●     Barbara (Theresia) (zuster) 
[NC571] 1821-08-31 

Theodorici 

●     Heylwig, dochter van magister Theodericus 
[AKAPB365] ....-08-26 
[AKANB0595] ....-08-26 

●     Joannes, zoon van magister Theoderici, heer 
[NC138] ....02-20 
[NC739] ....-11-07 
[AKAPB452] ....-10-07 
[AKANB0740] ....-10-07 

●     Machteld, dochter van magister Theodericus 
[AKAPB525] ....-11-12 
[AKANB0862] ....-11-12 

Terheyen 

●     Jan Heynricks 
[ZG44] 

Teteringen, de 

●     Elizabeth 
[AKAPB099] ....-03-15 
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Teunissen 

●     Gertruda (weldoener, moeder van zuster Valentina) 
[NC209] 1946-03-20 

●     Hubertus Andreas (vader van zuster Valentina) 
[NC178] 1952-03-08 

Teuwen 

●     Ancelmus Gregorii zie Gregorii 
●     Johannis Ancelmus Teeuwen, heer, magister, kapelaan, zie Ancelmi 

Tielemans (Tielmanni) 

●     Beatrijs, echtgenote van Tielmanni 
[CKAPB819] 1446-10-23 

●     Dorothea (weldoener) 
[NC785] 1930-11-26 

●     Gertrude, echtgenote van Johannes Tielmanni 
[AKANB0686] ....-09-24 

●     Johannes, echtgenoot van Gertrude 
[AKANB0686] ....-09-24 

●     Johannes, senior 
[CKAPB758] 1400-10-06 

●     Joannes 
[NC102] ....-02-06 (voor 1415) 
[AKAPB051] ....-02-06 
[AKANB0085] ....-02-06 

●     Johannes, junior 
[CKAPB162] 1446-03-12 
[CKAPB815] 1446-10-22 

●     Theodoricus, vader van Johannes Tielmanni 
[CKAPB169] 1446-03-15 

●     Tielmannus Johannis 
[AKAPB183] ....-05-09 
[AKANB0290] ....-05-09 

Tielen (Tiels) 

●     Adriana 
[BEGJ124] ....-09-02 

●     Adrianus 
[CKAPB941] 1478-12-04 
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●     Elysabeth 
[CKAPB941] 1478-12-04 

●     Margriet Jan Tielsdochter, begijn Breda 
[BEGJ005] 

Tielkolen 

●     Egidius 
[CKAPB636] ....-08-29 

Tiels, zie Tielen  
Tierloet (Tierloets) 

●     Agatha, echtgenote van Zebertus Tierloots 
[NC692] ....-10-14 
[AKAPB476] ....-10-15 
[AKANB0779] ....-10-15 

●     Beatrijs 
[NC399] ....-06-11 

●     Florentius, heer, kanunnik 
[CKAPB435] 1475-06-26 
[AKANB0417] 1440-06-26 

●     Florentius, heer, kapelaan 
[CKAPB973] 1483-12-21 
[AKAPB596] 1484-12-21 
[AKANB0977] 1485-12-21 

●     Florentius, heer, kapelaan en pastoor van Dongen 
[CKAPB010] 1529-01-03 
[CKAPB089] 1529-02-05 
[CKAPB157] 1529-03-09 
[CKAPB225] 1529-04-08 
[CKAPB313] 1529-05-11 
[CKAPB395] 1529-06-12 
[CKAPB482] 1529-07-11 
[CKAPB583] 1529-08-13 
[CKAPB692] 1529-09-14 
[CKAPB800] 1529-10-16 
[CKAPB857] 1529-11-04 
[CKAPB933] 1529-12-02 
[AKAPB446] 1529-10-02 
[BEGJ151] ....-10-01 
[BEGJ237] 
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[AKANB0723] 1529-10-01 
●     Jacoba de Botlant, echtgenote van Rodolphus Zebrecht Tierloot, vrouwe 

[CKAPB219] 1475-04-06 
[AKANB0216] 1454-04-06 

●     Jan 
[NC561]vn 
[ZG29]vn 

●     Johannes, senior 
[AKANB0356] ....-06-03 (voor 1478) 

●     Joannes, heer, priester, kapelaan 
[NC561] ....-08-26 
[CKAPB630] ....-08-28 
[AKANB0602] ....-08-29 

●     Katherina, zuster van Florentius Tierloet 
[CKAPB609] 1519-08-20 
[CKAPB944] 1519-12-04 

●     Maria, vrouwe  
[CKAPB444] 1443-06-29 

●     Maria, dochter van van Zebertus Tierloots, vrouwe 
[CKAPB913] 1473-11-26 
[CKAPB965] 1471-12-16 
[AKANB0898] 1473-11-26 

●     Petrus/Pieter (ca. 1370) 
[NC561]vn 
[AKAPB340] ....-08-14 
[AKANB0555] ....-08-14 

●     Robbertus Johannis alias Tierloet 
[NC248] ....-03-31 
[AKAPB127] ....-03-31 
[AKANB0200] ....-03-31 

●     Rodolphus, zoon van Zebertus Tierloots, echtgenoot van Jacoba de Butlant 
[CKAPB885] 1462-11-15 
[AKANB0216] 1454-04-06 
[AKANB0867] 1462-11-14 

●     Roelandus (zoon van Zebertus) 
[NC36] ....-01-13 (ca. 1410) 

●     Zebertus (vader van Roelandus) 
[NC36] ....-01-13 (1410) 
[NC561]vn 
[NC692]vn 

●     Zebertus, zoon van Petrus Tierloot 
[CKAPB716] 1415-09-24 
[AKANB0685] 1416-09-24 
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●     Zebertus, schout van Breda 
[CKAPB039] 1475-01-17 
[AKANB0034] 1410-01-17 

●     Zegebertus, echtgenoot van Sophia de Dalem 
[NC639] ....-09-27 

●     Sophia, echtgenote van Zegebertus Tierloet, vrouwe 
[NC639] ....-09-27 
[CKAPB732] 1443-09-27 
[AKANB0694] ....-09-26 

●     Thomas 
[NC83] ....-01-27 
[CKAPB069] 1414-01-27 
[CKAPB526] 1416-07-28 
[AKANB0062] 1414-01-27 

Tilborch 

●     Hubertus, heer, kapelaan 
[AKAPB201] 1572-05-18 
[AKANB0316] 1572-05-18 

Tillaart, van den 

●     Antonius (echtgenoot van Petronella van den Brand, broer van zuster Scholastica) 
[NC93] 1914-02-02 

●     Scholastica (Antonia) (zuster, novicenmeesteres) 
[NC93] 
[NC293] 1899-04-19 

Thilleman 

●     Johannes (echtgenote van Anna Maria Dijckx, zwager van zuster Isfrida Dijckx) 
[NC442]vn 

Timmermans 

●     Godefrida (vrouwe, religieuse in Vallis Liliorum te Mechelen) 
[NC385] 1806-06-03 

Timmers 

●     Siarda (Catharina) (zuster) 
[NC188] 1658-03-12 
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Timo (Thimo, Thymo), de 

●     Elizabeth, echtgenote van Zegebertus de Thymo 
[AKANB0671] ....-09-19 

●     Godefridus zoon van Zegebertus 
[NC730] ....-11-04 (voor 1466) 
[AKAPB522] ....-11-11 
[AKANB0859] ....-11-11 

●     Henricus, heer, priester 
[AKAPB245] ....-06-19 
[AKANB0394] ....-06-19 

●     Zegebertus, echtgenoot van Elizabeth 
[AKANB0671] ....-09-19 

Thijs 

●     Carolina (vrouwe, familie van Maria van der Aura) 
[NC131] 

Tingieters (Thiengieters, Teengieters) 

●     Elysabeth 
[CKAPB076] 1459-01-31 

●     Johannes Teengieters 
[CKAPB343] ....-05-27 

Tinctoris, zie Verwers 
Tolloysen (Tollusen), de 

●     Arnoldus, echtgenoot van Margareta de Wyck 
[NC710]  
[OC49] 
[CKAPB298] 1466-05-06 
[AKANB0285] ....-05-06 

●     Katherina, echtgenote van Arnoldus van Tolloysen 
[AKANB0348] 1453-05-31 

●     Margareta de Wyck, dochter van Johannes, echtgenote van Arnoldus de Tolloysen, vrouwe 
[NC710] ....-10-22 
[OC49] ....-10-22 (1501) 
[AKANB0804] 1501-10-22 

Thomae (Thome) 
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●     Aleyd, dochter van Johannes Thomas 
[AKAPB238] ....-06-16 
[AKANB0383] ....-06-16 

●     Elizabeth, echtgenote van Johannes Thomae 
[AKAPB414] ....-09-19 
[AKANB0673] ....-09-19 

●     Johannes, echtgenoot van Elizabeth 
[AKAPB414] ....-09-19 
[AKANB0674] ....-09-19 

Tongelroo, de 

●     Wilhelmus zie: Werdighe, Wilhelmus de 
[NC 372] 

Tricht, de/van 

●     Hillegonde, echtgenote van Theodericus de Tricht 
[CKAPB453] 1474-07-01 
[AKAPB271] 1478-07-04 
[AKANB0443] ....-07-04 

●     Theodericus 
[CKAPB464] 1468-07-04 
[AKAPB267] 1468-07-01 
[AKANB0433] 1457-07-01 

Trieulx, du 

●     Vincent (vader van de zusters Maria en Jozyna) 
[NC427]vn 

Trijopeij 

●     Christophorus (heer, kanunnik van St. Michiel te Antwerpen) 
[NC463] ....-07-07 

Tsertoghen 

●     Elizabeth 
[AKANB0126] ....-02-29 

Tulit 
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●     Henricus (heer, priester) 
[NC543] ....-08-18 
[NC783] ....-11-26 

Turck 

●     Evermodus de Kersbeek (kanunnik te Tongerloo, vicaris) 
[NC641] 1875-09-27 

Turnhout, de (Tuernout) 

●     Marcellus, heer, kapelaan 
[AKAPB396] 1503-09-08 
[AKANB0642] 1500-09-08 
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Uden, de (Udendorp) 

●     Johannes de Udendorp 
[AKANB0107] 1433-02-22 

●     Johannes Ludikens de Uden, zie Ludekens 
●     Ludolphus, heer, kapelaan 

[CKAPB986] 1434-12-28 
[AKAPB260] 1434-06-27 
[AKAPB602] 1433-12-28 
[AKANB0420] ....-06-27 
[AKANB0986] 1433-12-28 

Ulricx 

●     Henricus 
[NC592] ....-09-09 

Ulvenhout, de 

●     Beatrijs Zeberti de Ulvenhout 
[AKANB0269] ....-04-29 

●     Katherina, echtgenote van Petrus Zigibertus de Ulvenhout 
[AKANB0395] ....-06-19 

●     Margareta 
[NC840] ....-12-23 

●     Petrus Zegibertus zie: Zegeberti, Petrus filius 
[NC416] 

●     Wiricus 
[NC483] ....-07-17 (ca. 1321) 
[NC551]vn 
[AKANB0470] ....-07-17 

Uselen 

●     Adriaen 
[ZG41] 
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Vaert, van der 

●     Zebertus 
[CKAPB389] 1411-06-11 

Vaillant 

●     Antonius, heer, magister, kanunnik, deken OLV kerk Breda 
[AKAPB061] 1570-02-14 
[AKANB0097] 1570-02-14 
[AKANB0812] ....-10-25 

Valc 

●     Jonas (zoon van Johannes) 
[NC283]vn (ca. 1453) 
[NC487] ....-07-19 

Valkenaers (Valkener) 

●     Elysabeth, dochter van heer Johannes 
[CKAPB083] 1538-02-02 

●     Elysabeth, moeder van heer Johannes Vlakener 
[CKAPB960] 1488-12-12 

●     Heylwig 
[CKAPB872] ....-11-10 

●     Johannes, heer, kapelaan 
[CKAPB781] 1479-10-11 
[AKANB0768] 1479-10-11 

●     Johannes, heer 
[CKAPB727] ....-09-26 

●     Johannes 
[CKAPB519] 1439-07-24 

●     Johannes 
[CKAPB119] 1479-02-22 

Varentrap 

●     Adelbertus, magister, kanunnik 
[AKANB0714] 1438-09-30 

Veken, van den 
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●     Adriana (priorin tijdens kloosterhervorming, dochter van Henrick Adriaens dochter van 
Elisabeth) 
[NC424]vn [NC734]vn [NC817] 1532-12-12 

●     Beatrijs (dochter van Elisabeth, echtgenote van Laurentius Heyns) 
[NC735] ....-11-05 

●     Elisabeth (vrouwe) 
[NC734] ....-11-05 (ca. 1460) 

●     Jan 
[ZG32] 

Velde, van den 

●     Catharina, dochter van Laurentius van den Velde 
[NC718] ....-10-28 
[NC775] ....-11-22 
[OC50] ....-11-22 
[OC54] ....-11-21 
[CKAPB825] 1525-10-24 
[AKAPB493] 1525-10-24 
[BEGJ] ....-10-24 
[AKANB0811] 1525-10-24 

●     Cornelijs 
[ZG60] 

●     Laureys van der Velde Luygaert, vader van Catharina 
[BEGJ169] ....-10-26 

Veltwijck, van/de 

●     Jacobus (rentmeester van Zuid-Holland) 
[NC352]vn 

●     Maria (zuster) 
[NC352] 1522-05-17 

Ven (Venne), van der/van den 

●     Johannes, heer, magister, deken OLV kerk Breda 
[CKAPB820] 1423-10-24 
[AKAPB491] ....-10-24 
[AKANB0807] ....-10-24 

●     Maria Magdalena (zuster) 
[NC48] 1762-01-16 

Venator, zie Jager 
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Vennekens 

●     Godefrida (suppriorin te Neerpelt) 
[NC265] 1906-04-05 

Verbruggen 

●     Herman (meester) 
[OC21] ....-04-15 

Verdonc 

●     Anthonius Gorcum Verdonc, heer, kapelaan, zie Gorcum 

Verheyen 

●     Germanus (proost, kanunnik van Tongerloo) 
[NC68] 1966-01-22 

Verhoef 

●     Joanna (vrouwe, echtgenote van Joannes van der Kroon, moeder van zuster 

Hrosnata 

●     [NC428a] 1917-06-22 

Verhoeven 

●     Anna (Joanna) (convers en zuster) 
[NC771] 1791-11-19 

●     Anthonius (heer, weldoener, vader van zuster Philomena) 
[NC675] 1936-10-06 

●     Norberta (Catharina) (zuster) 
[NC104] 1867-02-06 

●     Philomena (Maria) (zuster) 
[NC491] 1934-07-20 
[NC675] 

Verlinden (Verlijnden) 

●     Bronislava (zuster) 
[NC327] 1894-05-01 
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●     Petrus 
[NC465] ....-07-07 

Vermeer 

●     Joannes (vader van zuster Alberta) 
[NC486] 1941-07-18 

Vermeulen 

●     Adriana (Elisabeth) (suppriorin) 
[NC15] 1847-01-05 
[NC387] 
[OC31] 

●     Barbara (Cornelia) (zuster, donate) 
[NC101] 1905-02-05 

●     Godefrida (Catharina) (zuster) 
[NC724] 1864-11-01 

●     Van Beek, Johanna Maria (weldoener) 
[NC820] 1945-12-13 

●     Joanna (echtgenoot van Adrianus Dongenaars, dochter van Joannes Constantinus Vermeulen 
en Elisabeth Janssens, zuster van zuster Adriana) 
[NC387] 1823-06-04 
[OC31] ....-06-04 

●     Joannes Constantinus 
[NC387] 

●     Christina (Maria) (zuster en convers) 
[NC271] 1925-04-08 

Verspellen 

●     Magdalena (zuster) 
[NC649] 1582-09-29 

●     Mathias (echtgenoot van Anna de Wou, zoon van Catharina Cermertens) 
[NC167] ....-03-04 

Verstegen 

●     Joanna zie: Stegen, Joanna van den 
[NC575] 

Verstrijp 
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●     Catharina (zuster) 
[NC828] 1583-12-17 

Vervoort 

●     Adriana Petrus 
[NC525] 1763-08-06 
[OC37] ....-08-06 

Verwers (Tinctoris) 

●     Angela, echtgenote van Johannes Thomas Tinctoris 
[CKAPB868] 1500-11-07 

●     Anthonia, dochter van Arnoldus Langhen, echtgenote van Martinus Tinctoris 
[CKAPB586] 1440-08-14 

●     Arnoldus Brouwer Tinctoris, zie Brouwer 
●     Elisabeth Johannes Amelius Tinctoris 

[AKANB0566] ....-08-16 
●     Heijlwig Tinctoris 

[NC320] ....-04-29

●     Heyn die 
[ZG37] 
●     Henricus Tinctoris, echtgenoot van Hillegonde 
[AKAPB251] ....-06-23 
[AKANB0407] ....-06-23 
●     Hillegonde, echtgenote van Henricus Tinctoris 
[AKAPB251] ....-06-23 
[AKANB0407] ....-06-23 
●     Johannes Thomas, echtgenote van Angela 
[CKAPB868] 1500-11-07 
●     Marcelius Tintoris de Hosenhout 
[AKANB0134] ....03-04 
●     Mechteld, echtgenote van Nout Verwers 
[CKAPB577] ....-08-12 
●     Mechteld Thomas Tinctoris, echtgenote van Theodericus de Haestricht, zie Haestricht 
●     Theodericus Nannen Textoris, zie Nannen 
●     Thomas Johannes Tinctoris 
[CKAPB214] 1470-04-03 Veste, de 

●     Johannes, heer 
[AKAPB101] ....-03-16 
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Vilpers 

●     Godefridus 
[NC325] ....-05-01 (ca. 1358) 

Vinea, de zie: Wyngaert 
Vinck (Vincken) 

●     Gerardus, minderbroeder 
[CKAPB829] 1529-10-25 

●     Catherina (Kathelyn) 
[BEGJ097] ....-07-19 (ca. 1540) 

Vincent (du Trieulx) 

●     Jozyna (zuster, dochter van Vincent du Trieulx, uitgetreden 1594) 
[NC427]vn 

●     Maria (zuster, dochter van Vincent du Trieulx) 
[NC427] 1600-06-22 

Vise (Vyse), van der 

●     Laurencius 
[AKANB0672] ....-09-19 

Visschers (Visschere, Vissers) 

●     Agatha, weduwe van Petrus Visschers 
[CKAPB007] 1471-01-02 
[AKAPB002] ....-01-02 
[AKANB0010] 1476-01-02 

●     Petrus, slager 
[CKAPB833] 1469-10-27 
[AKANB0824] ....-10-28 (voor 1500) 

Vlaminck, zie Vlemminck  
Vleyshouwer 

●     Bouwen die 
[ZG29] 

Vlemmink (Vlaminck, Vlemincx) 
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●     Dymphna (zuster) 
[NC324] ....-04-30 (20e eeuw) 

●     Gerardus, heer, magister, deken OLV kerk Breda 
[AKANB0188] ....-03-26 (na 1530) 

●     Joes, echtgenoot van Johanna van den Kieboom 
[BEGJ130] ....-09-09 (ca. 1523) 

●     Johanna van den Kieboom, echtgenote van Joes Vlemminck 
[BEGJ130] ....-09-09 (ca. 1523) 

Vlieder, de 

●     Henricus 
[AKANB0497] ....-07-28 

Vliet (Vlieten) 

●     Cornelius, heer, priester 
[AKAPB563] 1535-12-06 
[AKANB0924] 1535-12-04 

Vlijmeren (Vlimmeren, Vlymmere), de 

●     Henricus de 
[NC516] ....-08-03 

●     Margareta, echtgenote van Henricus de Vlymmere 
[AKANB0275] ....-05-01 (voor 1397) 

●     Mechteld de Vlimmeren alias Smets zie: Smets 

Voecht (Voicht) 

●     Elizabeth, moeder van magister Raso Voecht, deken, echtgenoot van Johannes 
[AKANB0959] ....-12-14 

●     Johannes, vader van magister Raso Voicht, deken van de OLV kerk Breda, echtgenoot van 
Elisabeth 
[AKANB0069] ....-01-31 

●     Johannes Snoeyen alias Voecht, heer, kanunnik 
[CKAPB237] 1481-04-12 
[AKAPB368] 1481-08-29 
[AKAPB600] 1481-12-27 
[AKANB0233] 1481-04-12 
[AKANB0984] ....-12-27 

●     Raso, heer, magister, deken van OLV kerk Breda 
[AKANB0064] ....-01-28 
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[AKANB0098] ....-02-15 
[AKANB0171] 1492-03-21 
[AKANB0246] ....-04-19 
[AKANB0337] ....-05-26 
[AKANB0385] ....-06-16 
[AKANB0451] ....-07-08 
[AKANB0596] ....-08-26 
[AKANB0699] ....-09-27 
[AKANB0742] ....-10-07 
[AKANB0852] ....-11-08 
[AKANB0948] ....-12-11 

Voels 

●     Adriaen 
[ZG34] 

Voeten 

●     Anna Cornelia (echtgenote van Cornelius Grauwmans, weldoener, moeder van zuster Poncia) 
[NC572] 1901-09-01 

Vogelaer (Vogelaers) 

●     Gudeld 
[CKAPB551] 1429-08-04 
[CKAPB598] 1429-08-17 

●     Henricus, heer, kapelaan 
[AKAPB190] 1523-05-12 
[AKANB0301] 1522-05-12 

●     Walterus 
[CKAPB559] 1429-08-07 

Voight, zie Voecht  
Volkaert (Wolkaert) 

●     Johannes Wolkaert Clerici 
[CKAPB578] 1437-08-12 
[AKAPB332] 1438-08-12 
[AKANB0544] ....-08-12 

●     Catharina 
[CKAPB763] ....-10-08 
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●     Nycholaus 
[CKAPB404] 1432-06-16 

Vorst, van der 

●     Adriana (Joanna) (convers te Neerpelt) 
[NC469] 1882-07-09 

Vos (Vosse), de 

●     Aleyde (suppriorin) 
[NC560] 1567-08-24 

●     Catharina (suppriorin) 
[NC115] 1670-02-12 

●     Margaretha (echtgenote van Walterus) 
[NC664] ....-10-04 

●     Martha (vrouwe, zus van Catharina 
[NC116] ....-02-12 (overleden 1678-10-20 

●     Petrus Vosse, heer 
[CKAPB790] 1423-10-14 

●     Walterus (echtgenoot van Margareta) 
[NC664] ....-10-04 (voor 1535) 
[OC46] ....-10-01 

●     Walterus Vos alias de Heydis, heer, zie Heys 

Vrancken 

●     Johannes 
[CKAPB376] 1452-06-06 
[AKANB0363] 1452-06-06 

Vreden 

●     Heilwig 
[NC753] ....-11-11 

Vredenborch, de 

●     Philippus, heer 
[CKAPB750] 1415-10-02 

Vrient (Vrients) 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/RGNV.HTM (9 of 11) [16/11/2008 13:10:57]



Namen V

●     Elysabeth 
[CKAPB390] 1468-06-11 

●     Yda (echtgenote van Theodoricus 
[NC640] ....-09-27 

●     Theodoricus (echtgenoot van Yda) 
[NC640] ....-09-27 

Vriese 

●     Henricus, heer, kapelaan 
[AKAPB189] 1480-05-12 
[AKANB0300] 1482-05-12 

Vriesel, de 

●     Catharina, echtgenote van Nycolaus uut den Campe, domicella, zie Campe 

Vroom 

●     Juliana (Maria) de (zuster, convers) 
[NC313] 1948-04-25 

Vugt (Vught) 

●     Cornelius Vught, alias Sadelmakers, heer, vicaris St. Jan Utrecht 
[CKAPB638] 1545-08-29 

●     Petronilla van (weldoener) 
[NC776] 1899-11-22 

Vuchtscote (Vuchschoot, Vuchtschoet), de 

●     Elysabeth (Lysbeth) 
[BEGJ127] ....-09-05 (voor 1500) 
[BEGJ214] 
[BEGJ215] 

●     Heijlwige 
[NC230]....-03-26 (ca. 1380) 

●     Johannes, heer, kanunnik 
[AKAPB055] 1517-02-09 
[AKAPB317] 1517-08-05 
[AKAPB585] 1517-12-14 
[AKANB0090] 1517-02-09 
[AKANB0525] ....-08-05 (Distr) 
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[AKANB0996] 
[AKANB0999] 

●     magister N. 
[CKAPB495] 1430-07-15 

●     Margareta Petersdochter, joffrouw 
[NC547] ....-08-20 (1466) 
[BEGJ035] ....-03-28 (voor 1500) 
[AKANB0195] 1466-03-28 
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Waardenburg, van 

●     Francisca (weldoener) 
[NC839] 1925-12-22 

●     Franciscus (weldoener, echtgenoot van Petronilla Boyen) 
[NC499] 1893-07-23 
[NC638] 

●     Monica (Anna Maria) (zuster en ianitrix) 
[NC793] 1907-11-28 

●     Petronella (weldoener) 
[NC748] 1936-11-09 

Waghenmaicker (Wagemaker, Wagemacker) 

●     Avesoeta, echtgenote van Henricus Waghenmaicker 
[CKAPB277] 1445-04-28 

●     Gerardus, heer, kapelaan 
[CKAPB356] 1567-05-30 
[AKAPB218] 1567-05-30 
[AKANB0346] 1567-05-30 

●     Heylwich 
[AKANB0683] 1382-09-23 

●     Henricus 
[CKAPB492] 1508-07-14 

●     Jacobus 
[CKAPB572] 1451-08-10 

●     Margareta, echtgenote van Jacobus Waghemaickers 
[CKAPB315] 1451-05-12 

Waghenrat, in't 

●     Catherina, echtgenote van Coernelis in 't Waghenrat 
[BEGJ073] ....-06-12 

●     Cornelis Clauys Ghysbrechts in 't Waghenrat 
[BEGJ141] ....-09-23 (ca. 1548) 

Walteri (Gualteri) 

●     Christina, echtgenote van Wilhelmus Walteri 
[CKAPB617] 1452-08-23 
[CKAPB853] 1452-11-03 
[AKAPB507] 1459-11-03 
[AKANB0838] 1459-11-02 
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●     Wilhelmus 
[CKAPB607] 1452-08-20 

●     Wilhelmus zoon van 
[CKAPB117] 1456-02-21 
[AKAPB067] 1459-02-21 
[AKANB0106] 1456-02-21 

Waspyck, de 

●     Arnoldus 
[AKANB0334] 1415-05-24 

Wassenaer, de 

●     Heijlwig, vrouwe van Oosterhout 
[NC66] ....-01-22 (ca. 1397) 
[AKAPB013] ....-01-15 
[AKANB0028] ....-01-15 

Water,van den/van der (Watere, Aqua, de) 

●     Agatha de Aqua 
[CKAPB836] 1406-10-28 

●     Avezoeta, vrouwe 
[AKAPB087] ....-03-09 
[AKANB0146] 1417-03-09 

●     Bartholomeus 
[NC142] ....-02-23 
[AKAPB069] ....-02-23 
[AKANB0109] ....-02-23 

●     Beatrijs 
[AKANB0813] ....-10-25 

●     Elisabeth 
[NC496] ....-07-22 

●     Gertrude, echtgenote van Bartholomeus de Aqua 
[AKAPB042] ....-02-02 
[AKANB0074] ....-02-02 

●     Henricus 
[AKAPB399] ....-09-10 
[AKANB0647] 1416-09-10 

●     Hillegonde Rasonis de Ypelaer, alias van den Water, echtgenote van Hugemannus de Aqua 
[CKAPB351] 1473-05-28 
[CKAPB338] 1479-05-24 
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[CKAPB734] 1459-09-27 
[AKAPB213] 1479-05-24 
[AKANB0335] 1480-05-24 

●     Joannes 
[NC166] ....03-04 

●     Cornelia, echtgenote van Wilhelmus Rovers, alias de Aqua, zie Rovers 
●     Cornelia, dochter van Hugo de Aqua 

[CKAPB961] 1459-12-13 
●     Cornelius Rovers, alias Aqua\Water zie: Rovers 
●     Mathias 

[AKAPB356] ....-08-19 
[AKANB0576] ....-08-19 (voor 1484) 

●     Peter (echtgenoot van Elisabeth) 
[NC496]vn 

●     Sophia de Aqua, echtgenote van Zweers 
[AKANB0748] ....-10-08 

●     Walterus 
[NC648] ....-09-29 

Weens 

●     Margareta 
[AKANB0829] ....-10-30 

Weerde 

●     Gerlaca (Petronella) van (donate) 
[NC786] 1933-11-26 

Weerdenborch, de 

●     Philippus, kanunnik 
[AKANB0726] 1415-10-02 

Weert (Weerdt), de 

●     Gregorius 
[AKAPB003] 1529-01-06 

●     Guilhelmus, heer, kapelaan 
[CKAPB449] 1557-06-30 

●     Cornelius zoon van Gregorius 
[AKAPB095] 1529-03-12 
[AKANB0155] 1528-03-12 
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●     Margareta Stephani, echtgenote van Gregorius de Weerdt 
[AKAPB163] 1529-04-25 
[AKANB0167] 1528-03-19 
[AKANB0254] 1528-04-23 

●     Rosa (Maria) van (externe zuster, portaria) 
[NC157] 1956-02-29 

Wechele, de (Wechel) 

●     Mechteld (echtgenote van Wilhelmus) 
[NC417]vn 
[AKANB0400] ....-06-20 

●     Wilhelmus (echtgenoot van Mechteld) 
[NC417] ....-06-18 
[AKAPB248] ....-06-20 
[AKANB0400] ....-06-20 

Welde, de zie Wilde  
Werdighe (de Tongelroo), de 

●     Wilhelmus (heer, biechtvader) 
[NC372] 1559-05-27 

Werts 

●     Anna (suppriorin) 
[NC801] 1590-12-03 

Westvalen 

●     Arnoldus, heer, kanunnik 
[AKANB0041] ....-01-19 

Wierincx (Wynricx) 

●     Elizabeth, weduwe van Laurentius Wierincx 
[AKAPB542] 1451-11-24 
[AKANB0894] ....-11-24 

Wifflits (Wyfliet, Wyffliet), de 

●     Elizabeth Alblas, weduwe van Thomas de Wyffliet, vrouwe 
[AKANB0145] ....-03-08 
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●     Lancelot/Lagislaus, magister 
[CKAPB549] 1517-08-03 
[AKANB0521] 1517-08-03 

●     Margareta (zuster, ging in 1463 naar Magdalenaklooster bij Nijmegen) 
[NC629]vn 

Wij, de 

●     Hermanna (zuster) 
[NC628] 1479-09-23 

Wijdemans 

●     Adrianus 
[NC812] 1941-12-08 

Wyesz 

●     Johannes, heer, kanunnik, subdiaken 
[AKANB0593] 1521-08-25 

Wyfliet, de 

●     Ladisslius, magister 
[AKAPB316] 1517-08-03 

Wygans 

●     Cornelia, weduwe van Petrus Wygans/Schens 
[CKAPB536] 1502-07-31 
[BEGJ108] ....-08-01 (ca. 1517) 
[BEGJ232] 

●     Petrus Wygans alias Scheus 
[CKAPB248] 1502-04-16 

Wijck (Wyck), de 

●     Christina (convers) 
[NC587] 1491-09-07 

●     Cristina 
[CKAPB977] 1512-12-24 

●     Margareta, dochter van Jan, echtgenote van Arnoldus de Tolloysen, zie Tolloysen 
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Wilborst 

●     Clasina (echtgenote van Joannes van Dijk, moeder van zuster Christina) 
[NC725] ....-11-01 

Wilde, de (Weelde) 

●     Avezoeta de 
[NC223]....-03-24 

●     Barptholomeus, alias Venatoris, heer, kapelaan 
[CKAPB425] 1487-06-24 
[AKAPB255] 1487-06-24 
[AKANB0410] 1486-06-24 

●     Godefridus, heer, priester 
[NC736] ....-11-06 (voor 1495) 
[AKAPB527] ....-11-13 
[AKANB0864] ....-11-13 

Willems (Wilhelmi) 

●     Aechtken dochter van Clauys Willems, begijn te Breda 
[BEGJ054] ....-05-06 (1e helft 16e eeuw) 
[BEGJ220] 

●     Joanna (zuster, donate te Neerpelt) 
[NC816] 1917-12-11 

●     Johannes Wilhelmi 
[CKAPB803] 1410-10-18 

Willen 

●     Katharina, echtgenote van Gijsbertus Willen 
[AKAPB591] ....-12-17 
[AKANB0965] ....-12-17 (voor 1406) 

Wils 

●     Jacoba (echtgenote van Melchior van Amersfoort) 
[NC128] 1752-02-28 
[OC13] ....-02-29 

Wiltens 

●     Elisabeth, echtgenote van Wilhelmus Wiltens 
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[NC755] ....-11-12 
[CKAPB895] 1505-11-19 

●     Wilhelmus (echtgenoot van Elisabeth)  
[NC755] ....-11-12 (1505) 

●     Wilhelmus 
[CKAPB206] 1504-03-31 

Wilthagen 

●     Cecilia (Maria Jac. Joan.) (zuster) 
[NC790] 1855-11-27 

Wilts (Wils) 

●     Joannes (heer) 
[NC659] 1679-10-03 
[OC47] ....-10-03 

Wijnen 

●     Maria 
[NC221] ....-03-23 (na 1534) 

Wijngaert (Vinea, Wyngaert), de 

●     Egidius, senior 
[AKAPB072] ....-02-24 
[AKANB0114] ....02-24 

●     Egidius 
[NC317] ....-04-27 
[NC318]vn 
[AKAPB160] ....-04-25 
[AKANB0259] 1372-04-25 

●     Egidius, junior 
[AKAPB366] ....-08-26 
[AKANB0594] 1371-08-26 

●     Egidius 
[CKAPB646] 1444-08-31 
[AKANB0421] ....-06-27 (oom van Johannes van Brecht) 

●     Engelberta, vrouwe, echtgenote van Jacobus de Vinea 
[CKAPB808] 1416-10-19 
[AKANB0792] 1436-10-18 

●     Hadwig, alias de Duvevoerde, vrouwe 
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[CKAPB382] 1398-06-09 
[AKANB0371] 1398-06-09 

●     Hadewig, vrouwe, echtgenote van Jacobus de Duffel, zie Duffel 
●     Hadewig, moeder van Johannes van Brecht 

[CKAPB438] 1450-06-27 
●     Isabela, echtgenote van Egidius de Vinea 

[AKAPB083] ....03-03 
[AKANB0132] ....-03-03 

●     Jacobus 
[NC685] ....-10-12 

●     Jacobus 
[CKAPB408] 1438-06-18 
[AKANB0392] 1438-06-18 

●     Johannes 
[AKAPB216] ....-05-29 
[AKANB0341] ....-05-29 

●     Johannes, heer 
[CKAPB244] 1428-04-15 

●     Catharina (zuster) 
[NC703] 1510-10-19 

●     Lucas Theobaldus 
[CKAPB082] 1483-02-02 

●     Mechteld 
[AKANB0731] 1455-10-03 

Wynricx, zie Wierincx  
Winter (Winters) 

●     Henricus 
[CKAPB260] 1461-04-21 
[AKAPB154] 1461-04-21 
[AKANB0250] ....-04-21 

●     Margareta, echtgenote van Henricus Winter 
[CKAPB097] 1451-02-09 
[AKAPB053] 1451-02-09 
[AKANB0089] 1451-02-09 

●     Odilia Winters, echtgenote van Lambertus Molens zie: Molens 

Wirici 

●     Segebertus filius (heer) 
[NC551] ....-08-21 
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Wirix 

●     Wilhelmus 
[NC109] ....-02-08 

Wijs 

●     Augustina (Maria Joanna) de (priorin) 
[NC681] 1927-10-09 
[NC782] 

●     Gabriel (Carolina) (zuster) 
[NC445] 1924-06-29 
[NC782] 

●     Christianus de (heer, echtgenoot van Adriana Aelen, weldoener, vader van zuster Gabriel en 
Augustina) 
[NC782] 1892-11-24 

Wilsdorp 

●     Katherina, echtgenote van Johannes de Wilsdorp, vrouwe 
[AKANB0890] 1433-11-23 

Wissel (Wisselers) de zie: Meer Witbolle 

●     Joannes 
[NC647] ....-09-29 (ca. 1368) 
[OC45] ....-09-29 

Wytens (Wyten) 

●     Elysabeth Peter Wyten 
[BEGJ037] ....-03-31 (ca. 1500) 

●     Engelberta 
[CKAPB832] ....-10-27 

●     Maria 
[OC21] ....-04-15 

Witsen 

●     Johannes zoon van Henricus Witsen 
[AKANB0629] ....-09-06 

Witten 
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●     Joannes (broer van Walterus) 
[NC423] ....-06-21 

●     Walterus (broer van Joannes) 
[NC423] ....-06-21 

Woestenbergh (Woestenberchs) 

●     Susanna (Joanna) (zuster) 
[NC829] 1752-12-18 

●     Jan van 
[ZG21] 

Wolfram 

●     Heylwig 
[CKAPB502] 1472-07-18 

●     Jacobus, heer, kapelaan 
[CKAPB156] 1470-03-09 
[CKAPB504] 1473-07-19 
[CKAPB681] 1495-09-09 
[AKAPB104] 1479-03-17 
[AKAPB462] 1472-10-09 
[AKAPB543] 1484-11-25 
[AKANB0163] 1480-03-17 
[AKANB0756] 1507-10-09 

●     Johannes  
[CKAPB470] 1472-07-06 

Wolkaert, zie Volkaert  
Wonders 

●     Johanna, echtgenote van Judocus Wonders 
[CKAPB704] 1496-09-18 

●     Judocus Cleyssen, alias Wonders 
[CKAPB543] 1499-08-02 

Wou, de 

●     Anna (echtgenote van Mathias Verspellen) 
[NC167] ....-03-04 

Woude (Wouda), van den/de 
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●     Aldegunde (echtgenote van Joannes) 
[NC707] ....-10-20 (voor 1474) 

●     Aleyde, dochter van Johannes de Woude en Elizabeth 
[AKANB0564] ....-08-16 (voor 1382) 

●     Beatrijs 
[AKANB0484] ....-07-24 

●     Elysabeth, echtgenote van Henricus de Wouda 
[CKAPB008] 1428-01-03 

●     Henricus 
[CKAPB939] 1427-12-04 

●     Hillegunde, echtgenote van Johannes de Woude 
[AKAPB485] ....-10-19 
[AKANB0796] ....-10-19 (voor 1474) 

●     Johannes, rotarii 
[AKAPB166] ....-04-28 
[AKANB0266] ....-04-28 

●     Jan van den Woude Marcelijszoon 
[ZG22]vn 

●     Johannes, wrsch. echtgenoot van Catherina Sterts 
[AKAPB062] ....-02-17 

●     Joannes, echtgenoot van Christina, zoon van Marcelius dictus van Hilaer 
[NC25] ....-01-08 
[NC814]vn (ca. 1368) 

●     Katherina de, alias Overa 
[CKAPB122] 1470-02-23 

●     Christina, echtgenote van Johannes de Woude 
[NC814] ....-12-09 
[AKAPB583] ....-12-14 
[AKANB0958] ....-12-14 

Wouters 

●     Beatrijs, dochter van Wouter, begijn te Breda 
[BEGJ217] (ca. 1520) 

●     Elisabeth (donate) 
[NC364] 1584-05-23 

●     Jan 
[ZG53] 

●     Caecilia (zuster) 
[NC439] 1662-06-27 

●     Corstijn (echtgenote van Willem) 
[NC162]vn 
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[ZG19] 
[ZG36] 

●     Siarda (Elisabeth) (zuster) 
[NC789] 1812-11-27 

●     Wilhelmus 
[NC162] ....-03-02 
[ZG36]vn 

Wouwen 

●     Gerardus (zoon van Maria) 
[NC379] ....-05-31 
[OC26] ....-05-31 

●     Maria (moeder van Gerardus) 
[NC379] ....-05-31  
[OC26]vn 

●     Catharina (suppriorin, dochter van Wilhelmus) 
[NC455] 1522-07-04 
[NC545]vn 

●     Wilhelmus (vader van zuster Catharina) 
[NC545] ....-08-19 (ca. 1520) 
[OC38] ....-08-20 

Wouwer 

●     Katharina van der Wouwer, weduwe van Bartholomeus de Amerong, zie Amerong 

Wryters 

●     Margareta Wryters, echtgenote van Macelius Coeck senior, zie Cock 

Wuwer 

●     Genten 
[ZG13] 
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Alphen 

●     cyns [NC686]vn 
●     goederen [NC535]vn 

Altena (land van) 

●     leengoederen [NC710]vn 

Amersfoort 

●     bedevaart [NC207]vn 

Amsterdam 

●     zuster [NC346] [NC489] [NC856] 

Antwerpen 

●     algemeen [NC115]vn [NC836]vn [NC845]vn 
●     arts [NC770]vn 
●     begijnen [NC494] 
●     bieraccijns [NC834] 
●     deken kapittel [NC515] 
●     cyns [NC56]vn [NC404]vn [NC560]vn [NC664]vn 
●     lijfrente [NC259]vn [NC352]vn [NC358]vn [NC717]vn [NC734]vn 
●     Sint Bernardusklooster [NC800] 
●     Sint Michielsabdij [ZG2] [NC29] [NC77] [NC463] [NC591] [NC822] 
●     proost Catharinadal [NC449] [NC822] 
●     vicaris Catharinadal [NC729]vn 
●     zuster [NC41] [NC294] [NC421] [NC817] 

Auderghem 

●     algemeen[NC549] 

Baarle (Hertog + Nassau) 

●     algemeen[NC613] 
●     cyns [NC679]vn 
●     pastoor [NC247] 
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●     zuster [NC481] [NC485] [NC562] [NC795] 

Bael 

●     proost Catharinadal [NC743]vn 

Bakel 

●     pastoor [NC764] 

Balen 

●     algemeen[NC145]vn 

Bavel 

●     cyns [NC158]vn [NC593]vn 
●     zuster [NC16] [NC279] [NC471] [NC680] [NC751] 

Beek 

●     algemeen[NC222] [NC390] [NC443] [NC689] 
●     zuster [NC533] 

Bergeijk 

●     zuster [NC469] 

Bergen op Zoom 

●     algemeen[NC146] [NC225] [NC261] [NC727] 

Berne (klooster) 

●     algemeen[NC372]vn [NC566] 
●     abt [NC273]vn [NC806]vn 

Berlicum 

●     zuster [104] 

Boekel [NC857] 
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●     zuster [NC347] 

Boelkenbossche (zie Voelkenbossche) 

●     algemeen[ZG34]vn 

Bonlieux (bij Lyon) 

●     Norbertinessenklooster [NC62]vn [NC635]vn 

Brecht 

●     Antoniusgesticht [NC667] 

Breda 

●     algemeen [NC30] [NC280] [NC281] [NC282] [NC316] [NC343]vn [NC396] [NC397] 
[NC409] [NC446] [NC458] [NC507] [NC535]vn [NC567] [NC659] [NC830] [NC835] 

●     Ackerstrate (achter Ginnekenweg) [ZG23] 
●     arts [NC762]vn 
●     begijnen [NC143]vn [NC176]vn [NC185] [NC205]vn [NC230]vn [NC377]vn [NC398]vn 

[NC404]vn [NC464]vn [NC524]vn [NC547]vn [NC577]vn [NC600]vn [NC601] [NC622] 
[NC633]vn [NC637] [NC679]vn [NC691]vn [NC718]vn [NC749]vn [NC827]vn 

●     beemd [NC349]vn [NC455]vn 
●     bisschop [NC312] [NC693] 
●     Boeimeer [ZG21] [NC541]vn 
●     Borchst [NC258]vn 
●     Brugstraat [ZG1] [ZG35] [ZG36] [ZG40] [ZG60] [OC12]vn [NC162]vn [NC365]vn 
●     Catharinastraat (Katerstraat) [ZG51] [NC36]vn [NC143]vn [NC561]vn [NC749]vn 
●     cyns [NC308]vn [NC369]vn [NC458]vn [NC545]vn [NC561]vn [NC570]vn [NC601]vn 

[NC633]vn [NC648]vn [NC654]vn [NC686]vn [NC710]vn 
●     Donkersteeg (nu Dieststraat) [ZG23] 
●     Donckveecken [NC141]vn 
●     drossaard [NC317]vn 
●     Eindpoortstraat. De Byekorf: [ZG6] [ZG12] [ZG14] [ZG15] [ZG16] [ZG17] [ZG18] [ZG23] 

[ZG37] [NC63]vn [NC148]vn [NC158]vn [NC398]vn [NC623]vn 
●     den Engel (Vismarkt) [ZG22] 
●     Gampel [NC810]vn 
●     Gasthuis aan Haagdijk [NC515]vn 
●     Gasthuistraat [ZG39] [ZG54] [ZG63] [NC176]vn [NC501]vn [NC647]vn [NC692]vn 
●     Gasthuiseinde [ZG42] [ZG53] [ZG61] [NC211]vn [NC412]vn [NC548]vn [NC623]vn 
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●     goederen [NC277]vn [NC669]vn 
●     Grote kerk [NC111]vn [NC139]vn [NC186]vn [NC289]vn [NC510]vn [NC565]vn [NC600]vn 
●     Grote kerk, altaar Heilige Geest [NC510]vn 
●     Grote kerk, altaar OLV [NC749]vn 
●     Grote kerk, graf [NC92]vn [NC464]vn [NC718]vn 
●     Grote kerk, kapittel [NC151]vn [NC186]vn [NC334]vn [NC582]vn [NC711]vn [NC746]
●     Grote kerk, kerkfabriek [NC412]vn 
●     Grote kerk, kerkmeesters [NC215]vn [NC334]vn 
●     Haagdijk [ZG50] [ZG57] [NC426]vn [NC455]vn [NC643]vn [NC821]vn [NC827]vn. Huizen: 

'Het Schaap' 'de Vier Heemskinderen': [ZG24] 
●     Heilige Geesttafel [NC25]vn [NC27]vn [NC36]vn [NC102]vn [NC119]vn [NC171]vn 

[NC174]vn [NC204]vn [NC307]vn [NC349]vn [NC412]vn [NC496]vn [NC506]vn [NC522]
vn [NC541]vn [NC561]vn [NC565]vn [NC582]vn [NC600]vn [NC623]vn [NC679]vn 
[NC691]vn [NC762]vn [NC810]vn 

●     herberg 'ter Camere' [NC692]vn 
●     Huis den Hoerne [NC289]vn 
●     kerkhof [NC423]vn 
●     Kerkstraat [NC275]vn [NC749]vn 
●     leenmannen [NC318]vn [NC416]vn [NC570]vn 
●     Lovensdonck [ZG43] 
●     Markendaalse kerk [ZG51] [OC12]vn [NC268]vn [NC369]vn [NC600]vn 
●     Markt [NC171]vn [NC565]vn [NC762]vn 
●     molens [NC583]vn 
●     Molenstraat [NC224]vn 
●     Molengracht (Molengraft) [ZG11][ZG45] [NC665]vn 
●     Molenvloet [NC423]vn 
●     onderprefekt [NCepiloog]vn 
●     pastoor [NC176]vn 
●     Prinsenkade, beemd [ZG24] 
●     proost Catharinadal [NC657]vn 
●     Reghenbeemdt of Roepbeemd (bij Steenbrugstraat) [ZG10]vn 
●     schepen [NC174] [NC191]vn [NC205]vn [NC318]vn [NC403]vn [NC417]vn [NC583]vn 

[NC652] [NC685]vn [NC710]vn [NC714]vn 
●     schout [NC668]vn [NC759]vn [NC763]vn 
●     Schuttersdoelen (achter begijnhof)[ZG13] 
●     Sint Jans-kapel [ZG51] [OC12]vn [NC268]vn [NC369]vn 
●     Sint Joostkapel [ZG51] [OC12]vn [NC197]vn [NC268]vn [NC369]vn 
●     Spoerdonck [ZG41] [ZG50] 
●     Steenbrugstraat [ZG7] [ZG8] [ZG9] [ZG10] [NC55]vn 
●     Stove (Visserstraat) [ZG58] [NC27]vn [NC506]vn 
●     Tolbrugstraat, den Gulden Pot 
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●     Vismarkt. De Gulden Harinc [ZG5] [ZG22] [NC643]vn 
●     Visserstraat [ZG1] [ZG2] [ZG3]. De drie Moren [ZG4] [ZG58] [NC438]vn [NC496]vn 

[NC623]vn. 
●     Vleeshal [ZG56] [NC289]vn [NC541]vn 
●     Vredenberg (klooster bij Boeimeer) [ZG21] [NC139]vn 
●     Vucht [NC23] [NC98]vn 
●     zuster [NC26] [NC60] [NC135] [NC175] [NC237] [NC266] [NC322] [NC381] [NC484] 

[NC491] [NC577] [NC578] [NC589] [NC642] [NC667] [NC676] [NC805] [NC823] [NC848] 

Brugge 

●     proost Catharinadal [NC233]vn 

Brussel 

●     algemeen[NC410] 
●     zuster [NC117] [NC229] [NC295] [NC356] 

Burgst (heerlijkheid bij Breda) 

●     algemeen[NC434]vn 

Catharinadal 

●     altaar van OLV [NC800]vn 
●     beeldjes St. Andries en St. Alexius in koor kerk [NC358]vn 
●     bewoonsters [NC404]vn [NC424]vn [NC699]vn 
●     grafgewelf [NC807]vn 
●     Heilig Sacrament in kloosterkerk [NC623]vn [NC657]vn 
●     meisjesschool [NC381]vn 
●     nieuwe kloosterkerk [NC282]vn 
●     kloosterkerk [NC697]vn [NC817] 
●     ramen kloosterkerk [NC92]vn 
●     torenklok [NC757] 
●     voogd [NC334]vn 

Chaam 

●     beemd [ZG21] 
●     cyns [NC158]vn [NC580]vn [NC686]vn 
●     zuster [NC428] 
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Cuijk 

●     algemeen [NC301] 
●     zuster [NC804] 

Dalem (bij Antwerpen) 

●     algemeen [NC759] 

Den Bosch (zie 's-Hertogenbosch) Den Haag (zie 's-Gravenhage) Den Hout (bij Oosterhout) 

●     algemeen [NC170] [NC342] [NC632] 
●     cyns [NC654]vn 
●     gasthuis [NC241]vn 
●     goederen [NC151]vn 
●     zuster [NC300] 

Dennenburg 

●     algemeen[NC21] 

Deventer 

●     zuster [NC813] 

Diessen 

●     algemeen [NC22] 

Diest 

●     algemeen [NC164]vn 

Dillenburg 

●     algemeen [NC92]vn 

Dinther 

●     algemeen [NC495] [NC540] 

Dongen 
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●     algemeen [NC232]vn [NC474] [NC751]vn 
●     heren van [NC448] [NC639]vn 
●     bossen [NC708]vn 
●     zuster [NC15] [NC168] [NC206] [NC337] [NC482] [NC705] [NC561] [NC818] 

Dordrecht 

●     Augustijnen [NC657]vn 
●     zuster [NC58] [NC793] 

Dorst (bij Oosterhout) 

●     cyns [NC686]vn 
●     zuster [NC444] 

Driel (Gelderland) 

●     zuster [NC395] 

Drunen 

●     zuster [NC244] 

Eersel 

●     zuster [NC4] 

Elshout 

●     zuster [NC850] 

Erp 

●     zuster [NC306] 

Essen (onder Roosendaal) 

●     zuster [NC11] [NC126] 

Etten 
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●     algemeen [NC105] [NC218]vn 
●     cyns [NC151]vn [NC205]vn 
●     zuster [NC6] [NC18] [NC118] [NC172] [NC340] [NC861] 

Friesland 

●     Leddeboven klooster [NC61]vn 

Gageldonck (leen van heer van Breda) 

●     algemeen[NC151]vn 

Gastel 

●     algemeen [ZG 31] 

Geertruidenberg 

●     Kartuizers [NC139]vn 
●     lijfrente [NC763]vn 
●     zuster [NC524] 

Gelderland 

●     goederen [NC806]vn 

Gilze 

●     algemeen[NC220] [NC289] 
●     cyns [NC262]vn [NC358]vn [NC643]vn [NC691]vn 
●     pastoor [NC186] 
●     zuster [NC169] [NC853] 

Gilze-Rijen 

●     algemeen [NC217] 
●     cyns [NC308]vn 

Ginneken 

●     algemeen [ZG52] [NC148] 
●     cyns [NC103]vn [NC162]vn [NC258]vn [NC308]vn [NC379]vn [NC473]vn [NC595]vn 
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[NC714]vn
●     Heesteden [NC70]vn 
●     Hondsdonck [ZG33] 
●     kerk [ZG20] 
●     zuster [NC53] [NC631] [NC771] 

Goirle 

●     kleine tienden [NC91] [NC291] [NC530] 

's-Gravenhage 

●     zuster [NC790] 

Halsteren 

●     algemeen [NC137] 
●     zuster [NC780] 

Hamme 

●     zuster [NC180] 

Helmond 

●     zuster [NC559] 

Herentals 

●     klooster Norbertinessen 'den besloten hof' [NC338] [NC666]vn 
●     zuster [NC152] [NC666] [NC683] 

's-Hertogenbosch 

●     algemeen [NC554]vn 
●     bisschop [NC700] 
●     Broederschap Maria [NC554]vn 
●     cyns [NC314]vn 
●     Dominicanen [NC554]vn 
●     zuster [NC62] [NC149] [NC267] [NC287] [NC575] [NC650] [NC733] [NC752] 

Heusden (incl. Oud-Heusden) 
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●     algemeen [NC519] 
●     kastelein [NC153]vn 
●     zuster [NC738] 

Heusdenhout (bij Breda) 

●     algemeen [ZG38] 

Hilvarenbeek 

●     dekenaat [NC186]vn 
●     kapittel [NC291]vn 
●     kerk [NC165]vn 
●     zuster [NC245] [NC725] 

Hilversum 

●     algemeen[NC90] 
●     zuster [NC383] [NC391] 

Hoegaarden 

●     proost Catharinadal [NC476] 

Hoogstraten (incl. Wortel) 

●     algemeen [NC308]vn [NC455]vn 
●     begijnhof [NC11]vn 
●     zuster [NC673] [NC688] [NC704] 

Kalmthout 

●     pastoor [NC770]vn 

Keulen 

●     Augustijnen [NC657]vn 

Kleve 

●     hertog van [NC378]vn 
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Langdorp 

●     algemeen [NC173]vn 

Leddeboven 

●     Norbertijnenklooster te Friesland [NC61] 

Leffe 

●     klooster [NC826] 

Leur 

●     zuster [NC787] 

Leuven 

●     proost Catharinadal [NC709] 
●     zuster [NC536] 

Lier 

●     algemeen [NC28] [NC131] 

Lille 

●     kerk St. Pieter [NC373]vn 

Lokeren 

●     zuster [NC96] 

Lommel 

●     zuster [NC477] 

Luik 

●     algemeen [NC716] 
●     kerkfabriek [NC139]vn [NC554]vn 
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Luyksgestel 

●     zuster [NC311] [NC442] [NC854] 
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Malle 

●     heren van [NC464]vn 

Mark, de (rivier) 

●     Voelkenbosse [ZG34]vn [NC98]vn 

Mechelen 

●     algemeen [NC339] 
●     begijnen [ZG43] [NC679] 
●     klooster Leliëndal [ZG2] [NC385] [NC505] 
●     monniken van [ZG2] 

Meer (België) 

●     algemeen [NC2] 
●     cyns [NC665]vn 
●     leengoederen [NC308]vn 
●     pastoor [NC822]vn 

Meerle 

●     algemeen [NC67]vn 

Merksplas 

●     pastoor [NC822]vn 

Minderhout 

●     pastoor [NC617] 

Misselbroeck (?) 

●     algemeen [NC569] 

Molenschot 

●     algemeen [NC204]vn 
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Neerpelt 

●     klooster [NC32] [NC49] [NC50] [NC169]vn [NC251] [NC265] [NC270] [NC284] [NC285] 
[NC300] [NC469] [NC471] [NC529] [NC557] [NC603] [NC660] [NC784] [NC816] [NC838] 
[NC850] 

●     vicaris [NC440]vn 
●     zuster [NC635] 

Nijmegen 

●     St. Magdalenaklooster [NC629]vn 

Oerle 

●     zuster [NC120] 

Oirschot 

●     zuster [NC313] 

Onsenoort (bij Nieuwkuijk) 

●     zuster [NC254] [NC539] [NC766] 

Oosterhout 

●     algemeen [NC51] [NC150] [NC214] [NC424] [NC446] [NC452] [NC470] [NC550] [NC741]
vn [NC757] [NC776] [NC798] 

●     altaar [NC165]vn 
●     arts [NC460]vn [NC512]vn 
●     apotheek [NC246]vn 
●     cyns [NC102]vn [NC686]vn 
●     heren en vrouwen van [NC66] [NC241] [NC283] [NC436]vn [NC450]vn [NC478]vn [NC487]

vn 
●     kerk [NC241]vn 
●     zuster [NC10] [NC64] [NC81] [NC95] [NC106] [NC107] [NC161] [NC190] [NC227] 

[NC228] [NC231] [NC255] [NC278] [NC331] [NC354] [NC386] [NC392] [NC414] [NC430] 
[NC435] [NC500] [NC512] [NC528] [NC531] [NC532] [NC546] [NC585] [NC603] [NC674] 
[NC708] [NC760] [NC774] [NC784] [NC808] [NC819] [NC829] [NC833] [NC838] [NC842] 
[NC843] 
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Oostmalle 

●     klooster reg. kanonikessen [NC665] 

Oudenbosch 

●     algemeen [ZG31] 
●     zuster [NC249] 

Ouderkerk 

●     algemeen [NC428a] 

Ovezande (Zeeland) 

●     zuster [NC376] 

Parijs 

●     algemeen [NC627]vn 

Park 

●     abdij [NC124] [NC145] [NC233] [NC234] [NC246] [NC339] [NC446] [NC456] [NC476] 
[NC709] [NC729] [NC743] [NC807] [NCepiloog] 

Petropolis 

●     klooster [NC43] [NC55] [NC398a] [NC411] [NC453] [NC533] 

Poppel 

●     algemeen [NC68] 

Prèmontrè 

●     klooster [NC544]vn 

Princenhage 

●     algemeen [ZG55] [NC366] [NC455] 
●     armen [NC151]vn 
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●     beemden [NC422]vn 
●     boerderij [NC438]vn 
●     cyns [NC23]vn [NC119]vn [NC269]vn [NC547]vn [NC553]vn [NC560]vn [NC652]vn
●     goederen [NC669]vn 
●     hoeve 'te Eyndoven' [NC671]vn 
●     kerk [NC151]vn 
●     Ripaertsbeemd [ZG45]vn 
●     Roebeemd [ZG55]vn 
●     zuster [NC184] [NC270] [NC656] 

Puers (?) 

●     zuster [NC581] 

Raamsdonk 

●     altaar Johannes de Evangelist [NC749]vn 

Ravenstein 

●     land van [NC378]vn 

Riel 

●     algemeen [NC820] 

Rijsbergen 

●     deken van [NC44] 
●     paalscheiding [NC349]vn 

Rijen 

●     algemeen [NC82] 
●     cyns [NC158]vn [NC582]vn 
●     zuster [NC721] 

Rijkevorsel 

●     zuster [NC611] [NC665] 

Rijsbergen 
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●     algemeen [NC572] 
●     zuster [NC490] [NC773] 

Roermond 

●     algemeen [NC127] 

Rome 

●     algemeen [NC566] [NC845] 
●     paus [NC700]vn 

Roosendaal 

●     algemeen [ZG49] [NC250]vn [NC461] 
●     beemd [NC330]vn [NC400]vn 
●     cyns [NC61]vn [NC768]vn [NC418]vn 
●     zuster [NC240] 

Rosmalen 

●     instelling [NC797] 

Schymmer 

●     algemeen [ZG28]vn 

Sint Oedenrode 

●     zuster [NC157] 

St. Martinville (Amerika) 

●     algemeen [NC675] 

Standdaarbuiten 

●     algemeen [NC123] [NC758] 
●     zuster [NC304] [NC504] 

Steenbergen 
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●     zuster [NC290] 

Strijp 

●     zuster [NC87] 

Terheijden 

●     algemeen [ZG26] [ZG28] [ZG32] [NC92] [NC297] [NC695] 
●     cyns [NC257]vn [NC411]vn [NC587]vn [NC686]vn 
●     gorsen [NC558]vn 
●     moer [NC272] [NC332] 

Teteringen 

●     algemeen [ZG30] [NC125] [NC479] [NC574] 
●     cyns [NC586]vn 
●     goederen [NC357]vn 
●     zuster [NC97] [NC194] [NC296] [NC432] [NC744] [NC765] 

Tiel 

●     algemeen [NC499] [NC638] [NC748] [NC785] [NC839] 

Tilburg 

●     algemeen [NC782] 
●     Elisabeth ziekenhuis [NC68] [NC449] 
●     pastoor [NC436]vn 
●     proost van Catharinadal [NC770] 
●     zuster [NC48] [NC74] [NC212] [NC274] [NC355] [NC368] [NC384] [NC445] [NC555] 

[NC620] [NC681] [NC732] [NC796] [NC815] [NC844] 

Tongerloo 

●     abdij [NC28] [NC68] [NC164] [NC173] [NC286] [NC341] [NC410] [NC431] [NC449] 
[NC613] [NC641] [NC719] [NC770] [NC826] 

●     zuster [NC327] 

Torn 
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●     abdij [NC8] 

Turnhout 

●     zuster [NC179] [NC326] [NC571] [NC789] 

Udenhout 

●     algemeen [NC20] [NC486] 

Ulvenhout 

●     algemeen [NC288] [NC416]vn [NC483] 
●     zuster [NC156] 

Veghel 

●     tienden [NC554] 

Venlo 

●     zuster [NC45] 

Vlijmen (Vleemen) 

●     zuster [NC19] [NC293] [NC466] [NC564] 

Voelkensbossche (bij de Mark) 

●     algemeen [ZG34] 

Waalwijk 

●     klooster Nazareth [NC289]vn [NC574] 

Wagenberg 

●     algemeen [ZG29]vn 

Waltrop (Duitsland) 

●     zuster [NC136] 
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Waspik 

●     zuster [NC101] [NC108] [NC130] [NC271] 

Wassenaar 

●     algemeen [NC110] [NC777] 

Weerbosch (?) 

●     zuster [NC754] 

Weert 

●     algemeen [NC178] [NC209] 

Werchter 

●     pastoor [NC807]vn 

Wijk bij Duurstede 

●     algemeen [NC427]vn 

Wilrijk (bij Antwerpen) 

●     algemeen [NC339]vn 

Wouw 

●     zuster [NC49] [NC557] [NC855] 

Zeeland 

●     algemeen [NC723]vn 

Zennewijnen (Gelderland) 

●     Norbetinessenklooster [NC629]vn 

Zevenbergen 
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●     zuster [NC163] [NC772] [NC832] 

Zonzeel (bij Terheijden) 

●     algemeen [NC363]vn 

Zuid-Holland 

●     rentmeester [NC352]vn 

Zundert 

●     kerk [NC714]vn 
●     tienden [NC467]vn 

Zwaluwe 

●     algemeen [NC257]vn [NC283]vn 
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NOTEN BIJ DE INLEIDING

> 

01) GAB, AB, inv. nr. 121. 

02) GAB, AB,inv. nr. 122. 

03) AB, inv. nr. 123. "Manuale Anniversariorum". Dit register werd in het jaar 1825 aangelegd en 
bijgehouden tot 1886. Bijna alle namen hebben een jaartal. Het vroegste jaartal is 1655. De namen 
ingedeeld in drie groepen al naar gelang de hoogte van het beschikbaar gestelde geld: 50 cent, 75 cent 
of 1 gulden. Binnen deze groepen weer wel een kalender volgorde. Verder zijn nog van belang voor 
de latere jaargetijdengeschiedenis de inv. nrs. 43 (register van fundaties, 1662-1823), 118 en 119. 

04) A. Molinier, Les obituaires, p. 112. Volgens Molinier gaat naar het einde van de middeleeuwen 
tot steeds meer de nadruk liggen op de uitdelingen in verband met het toenemend materialisme van 
de clerus. 

05) N. Huyghebaert, Les documents, p. 35. "L'obituaire est une liste de défunts établie en marge d'un 
calendrier pour rappeler aux responsables d'une communauté les services anniversaires fondés par 
quelques défunts (leur obit) et les oeuvres de misericorde qui accompagnent ces anniversaires". 

06) Ibidem. "Le nécrologe est une simple liste de défunts établie en marge d'un martyrologe pour être 
lue dans le cadre de la prière chorale". Verwarrend was dat Molinier en Huyghebaert de termen 
anders hanteerden. Wat bij Molinier een obituarium is, definieert Huyghebaert als een necrologium. 
Wat bij Huyghebaert een obituarium is, noemt Molinier een jaargentijderegister. Zie: Molinier, Les 
obituaires, p. 113. 

07) RA Brussel, afd. Kerkelijke archieven", inv. nr. 17301bis. Het obituarium van de kanunniken 
werd tussen 1525 en 1531 aangelegd en bijgehouden tot het einde van de 16e eeuw (1591 het laatste 
jaartal). In dit register komen echter al namen voor uit het begin van de 14e eeuw, waaruit op valt te 
maken dat een eerdere versie verloren is gegaan. Het obituarium werd in 1743 uitgegeven door 
Hoynck van Papendrecht in de Analecta Belgica. Het gemeentearchief van Breda bezit een micro-
film van het Brusselse orgineel. In het archief van het Bisdom Breda (doos III, 25 n. 10) bevindt zich 
een afschrift op papier van 50 folio's. Het opschrift luidt: Liber anniverarsiorum et praesentiarum 
dominorum decani et capituli ecclesia collegiata beata Marie virginis Bredensis per dominum 
Joannem Donckaerts, alias Zuudvinum conscriptus. Dit versimpelde afschrift was geschreven ten 
behoeve van de rentmeester van de kanunniken, die moest weten op welk bedrag de kanunniken recht 
hadden. Het totaal bedrag over de twaalf maanden bedroeg 497 R.g. en 200 vertel rogge. Bij dit 
bedrag werden de inkomsten uit de geïncorpereerde beneficiën opgeteld, zijnde 157 R.g. en 21 vertels 
rogge. Het afschrift werd opgemaakt tussen 1573 en 1576. 

08) A Bisdom Breda, doos III, 24 n. 8. Commemoratieboek. Alleen uit de gegeven bedragen blijkt 
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dat dit register in gebruik was bij de kapelaans. Blijkens een mededeling in het jaargetijdenregister 
van de begijnen (8 juli) gaf Elisabeth Petershem een vertel rogge aan de kapelaans en twee lopen 
rogge aan de kanunniken. De vertel stond in het commemoratieboek vermeld en de twee lopen 
correspondeerden met de hoeveelheid vermeld in het obituarium van de kanunniken. Het 
memorieboek van de kapelaans werd rond het jaar 1540 samengesteld. 

09) Het obituarium van Catharinadal, een kopie uit 1761 van een grotendeels verloren gegaan ouder 
exemplaar, is nog steeds op het klooster in gebruik. Er zijn nog twee fragmenten bewaard gebleven 
van de oorspronkelijke versie uit 1500, die met verschillende handen was aangevuld tot 1749. De 
kopie was - zo bleek uit de vergelijking met de bewaarde fragmenten - betrouwbaar op het gebied van 
namen, data en geld. Helaas werden door de kopiist de heiligendagen weggelaten en de kalender 
versimpeld. Nader onderzoek zal nodig zijn om te bepalen of dit register de trekken vertoond van een 
nercologium. De kloosterzusters hoefden in de meeste gevallen niets te betalen voor de opname van 
hun naam, wat zou duiden op een nercologium. Bij de personen van buiten het klooster staat in bijna 
alle gevallen een bedrag of goed vermeld, wat wijst in de richting van een obituarium. 

10) GAB, AB, inv. nr. 121. Bij 11 september vermeld, dat Heynrick van Apsel 2 st. aan de pastoor 
geeft voor het plaatsen van zijn naam in het sielboeck. GAB, afd. II, 36 n. 20 Roeloff Zebrechs 
bepaalt in zijn testament (15e eeuw), dat zijn naam geplaatst zal worden in het zielboek van de 
pastoor en dat deze zijn naam op de preekstoel zou noemen. Het archief van de Bredase pastoor is, op 
een enkel fragment na, volkomen uit ons zicht verdwenen. 

11) A Bisdom Breda, Gedeponeerd archief, inv. nr. 547. In een bijlage bij een brief van de koster van 
Dongen aan de Bredase kanunnik Heynrick Loyen is een lijst opgenomen van 31 jaargetijden, 
waarvoor in totaal 21 vertels rogge en 2 lopen rogge cijns geschonken waren aan de pastoor van 
Dongen; de lijst is overgenomen uit het missaelboeck tot Dongen. De koster schreef de brief in het 
jaar 1571 en hij beklaagde zich erin over het feit dat hij niets ontving voor het zingen van de vigiliën. 
Een voorbeeld uit deze lijst om de lezer een indruk te geven: Anniversarium Elizabeth, uxoris 
Johannis Evergheer qui legavit investitio de Dongen duos lopinos siliginis hereditaire pro 
anniversario et rotula animarum cum vigiliis anno domini MCCCCLXX. Elizabeth Evergheer staat 
ook vermeld in het obituarium van de Bredase kanunniken op 27 augustus, zonder jaartal echter. 

A Bisdom Breda, Gedeponeerd archief, inv. nr. 705. Rekening van de jaargetijden te houden in de 
kerk van de H. Trudo te Groot-Zundert (1560-1562), waarin een lijst is opgenomen van 26 namen 
met de dagen van de kalender. Blijkens de rekeningen las de pastoor het zondagse gebed voor de 
overledenen en hield hij het zielboeck bij. De schoolmeester assisteerde de koster, die de klokken 
moest luiden en de vigiliën zingen. De kapelanen van Zundert lazen missen voor de overledenen en 
zongen de vigiliën mee. De kerkmeesters deelden het brood uit aan de armen. 

12) Cart. Beg. p. 162. 

13) GAB, AB, inv. nr. 182 (jaar 1516). Item gegeven doen men memory hyelt van alle ghelovighe 
syelen des maendachs na verloren maendach, den pryster die celybreden 7 st. 

14) Ibidem, (jaar 1519-1520). Item den priesteren die celebreerde na sint Jansmisse voer alle zielen, 
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gegeven 6 st. Ibidem, inv. nr. 196 (jaar 1557-1560). Item betaelt om misse te leesen voer alle 
geloovigen sielen ende bisonder die den hof renten oft goet hebben gelaten des maendach nae den 
dertien dach ende des maendach nae sinte Johannis Baptiste dach ende dat van 4 jaeren, facit 2 R.g. 
6 st. 

15) J.K. Merk, Die messliturgische Totenehrung, p. 81-83. Volgens Petrus Damianus was de 
maandag de beste dag voor de missa pro defunctis, omdat de zielen van de overledenen op zondag 
rust en vrijheid van pijn genoten om de volgende dag met hun smarten weer in de kerk terug te keren. 

16) Cart. Beg. p. 52. Zie ook M. Dyckmans, Obituaire, p. 22 en 110-111. Henricus was meester van 
de novicen in het klooster Groenendaal bij Brussel en volgens het obituarium stierf hij op 19 februari 
1460. 

17) 

A Bisdom Breda, doos III, 24 n. 8. Lijst van begijnen voorkomende in het register van de kapelaans: 

17 maart 1476 Gertrude Martini
26 juli 1456 Maria de Hoilten
20 maart Margareta Evergheers
22 maart 1466 Maria Stickers
28 april 1456 Belia van Eyck
29 april 1458 Elysabeth Noeyens
19 mei 1436 Elisabeth Stuppelinx
21 oktober Johanna de Dyck
24 november+ 

12 december 1446
Katharina Hoeken

Deze vrouwen worden betiteld als bagina 

18) H.v.P. Hierin de volgende begijnen genoemd: 

15 januari Clarissa, bighina

20 maart Margareta Evergheers (zie kapelaans)

22 maart +1 augustus 1475 Johanna de Meere

12 november Margaretha Luten

9 april 1481 Clara Ribaerts, beghina
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Deze vijf begijnen werden door de eerste schrijfhand ingeschreven en dateren daarom zeker allen van 
voor het jaar 1531. 

19) GAB H, inv. nr. 343 bis f (1490-1491). De rentmeester van de kanunniken verantwoordde in zijn 
rekening de volgende uitgave: Item feria IIII post Reminiscere (woensdag na de tweede 
vastenzondag) gegeven Johanne de baghynen om die ornamenten te wassen 30 st. F. Koorn, 
Begijnhoven, p. 96. Het beroep van kosterassistente werd veelvuldig door begijnen waargenomen o.a. 
in de parochiekerken van Brielle, Delft en 's-Gravenzande. 

20) Cart. Beg. p. 93-99. 

21) Ibidem, p. 74. Kapelaan Anthonis Ribaeert (gestorven in 1499) schonk een rente aan het hof o.a. 
voor zijn vader, waarvan we weten dat het Theodericus Ribaert was, apotheker te Breda. 

22) GAB, AB, inv. nr. 121. In het jaargetijdenregister van de begijnen werden met de eerste 
schrijfhand (dus voor 1500) een Adriaen Thomaes Cloetsdochter (25 januari) en een Aert Thomaes 
Cloetssoen (10 augustus) ingeschreven, die mogelijk geld voor hun familielid gegeven hadden. 

23) H.v.P. p. 355. Op 1 april 1353 overleed domina Oda de Lecka, echtgenote van Jan van Polanen, 
de heer van Breda. Zij stamde uit het geslacht Van Hoerne. Op een grafmonument in de Grote kerk 
ligt een zeer beschadigd beeld van haar, haar echtgenoot en de volgende vrouw van Jan van Polanen. 

24) Cart. Beg. p. 7-9. De begijnhoven in het Bisdom Luik werden minder zwaar getroffen dan de 
Keulse hoven door de verdachtmakingen. In 1320 wordt wel een onderzoek ingesteld op de Luikse 
begijnhoven, maar al in 1330 bevestigt Adolf, bisschop van Luik, dat Breda niet valt onder de 
pauselijke veroordeling. In 1343 komt er al weer een schenking aan het hof. Enige steun van de 
vrouwe van Breda kunnen de Bredase begijnen toch wel gebruikt hebben in deze moeilijke tijden. 
Denk hierbij ook aan de pestepidemieën die in deze tijd door Europa raasden. 

25) O. Nübel, Sozialsiedlungen, p. 92-93. 

26) F. Kroon, Begijnhoven, p. 97-98. GA Leiden, Archief Sint Agnieten begijnhof, inv. nrs. 7-14. 
Vanaf de tweede helft van de 15e eeuw gingen de begijnen van St. Agnieten te Leiden in hun eigen 
kapel jaargetijden verzorgen. Vaste onderdelen ook hier: 's avonds vigilie en 's morgens onder de 
hoogmis een bezoek aan het graf, waarop een matje gebeden werd voor het zieleheil. 

27) O. Nübel, Sozialsiedlungen, p. 97-98. 

28) GA Leiden, Kloosters, inv. nr. 518. Om de lezer een indruk te geven van de aard van 
optekeningen in het jaargetijdenregister van St. Pancras geven wij een voorbeeld: Op sinte Ponciaens 
dach (14 januari) soe ist jaergetide Lijsbet Claes die mans wijf was. Ende des avonts ende te vigilie 
ende des morgens ter homissen sullen twee meesterssen te grave sitten ende dat graft decken mit een 
horen cleet ende twee werf offeren ende elc sal hebben een stuver. Dit graft leyt voer die bancken aen 
die noortsyde, ghedect mit witten stenen ende mit een cleyn blaeu sarck. Ende voer dese memorie is 
ontfanghen vijf Rijnsche gulden. 
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29) GA Haarlem, Kloosters, inv. nr. 250. In het fundatieboek was tussen de folio's 8 en 65v een 
kalender ingeschreven met daarin gepast de te verrichten memoriediensten. Op folio 10 staat bij 17 
en 18 februari een typerend voorbeeld van een memorie: 

In 't jaer ons heeren 1554 soe hebben die meesterissen angenomen ende om uuyt te reycken die 
eeuwige memorie van Katryn ende Anna en Cornelis Jacob van Griekens drie dochteren ende die 
meesterissen zullen uuyt reycken 15 stuvers tot eeuwige grafganck. Die pastoer 2 st., die vier 
cappelanen elcx een st. Die coster ende costerissen elcx een halve st. tot presencien ende 2 stuvers tot 
caerssen op haer graf ende vijf stuvers tot missen ende twee meesterissen elcx een stuver ende die 
twee leesters in die kerck elcx een stuver. Ende die voerpoort twee stuvers ende die zydelpoort ende 
grafpoort ende die dat waschuus doer bewaert elcx een halve stuver. Ende noch elke begyn des hofs 
drie deyts broon. Ende hiervoer heeft den hoff ontfangen van Katryn ende Anna ende Cornelis Jacob 
van Griekens drie dochteren hondert endevyventwintich Carolus guldens ende dit is geset op die 
twalef Rynse guldens sjaers erfpacht die den hof gecoft heeft van dat Heilige Geesthuys. Soect in 't 
getal van CXX. Merk op dat een kontant geldbedrag omgezet werd in een erfcijns! 

30) F. Allan, Geschiedenis en beschrijving van Haarlem. II p. 534-535. 

31) H. Johag, Die Beziehungen, p. 106-107. 

32) M. Dyckmans, Obituare, p. LXXX. G. Beterams, Inventaris, inv. nr 9439. 

33) M.M.Doornink-Hoogenraad, Adamanshuis, p. 14 en 23-24. De auteur hanteert voor het register 
de benamingen memorieboek, mortuarium en dodenkalender. Als we af mogen gaan op een foto van 
een der folio's van het register betreft het een necrologium, aangezien er nergens melding wordt 
gemaakt van een te verdelen bedrag. Het necrologium bevat de namen van 200 zusters en hun 
biechtvaders en het werd bijgehouden van de 15e tot de 17e eeuw. 

34) A. Erens, De oorkonden, p. 216-228. 

35) Obituarium Catharinadal, 7 januari. Commemoratio Philippi de Leck, qui legavit nobis unum 
halstarium siliginis et unum Florenum Bavariae et decem stuferos annuatim. A. Cath. Manuaal, nr. 
102. Fundaties. Op 1 januari een gezongen mis voor Philippus de Lecka. Blijkbaar werd Philips dus 
toch te Breda begraven. 

36) GAB, afd. II, 36 n. 20. 

37) Cart. Beg. p. 147-152. Testament van Antonia van Lier uit het jaar 1513. Ibidem, p. 196-198. 
Testament van Aachte Claas Willemsdochter uit 1547. Zij gaf de pastoor 10 st., dairvoer hy 't 
sondaechs gebet voir heur ziele zal begheren na der ouder gewoenten. 

38) Cart. Beg. p. 18-20. 
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39) Zie Bijlage III. 

40) Cart. Beg. p. 188-189. Deze negen zijn: Katherijn Marcelis, Neelken Dornicx, Thoenken 
Eerenbouts, Tijsken Marie Verstompe en haar zuster, Margriet Ruyssener met haar zuster, Heilken 
Keteler en Anneken uyter Houven. 

41) Zie Bijlage III. 

42) J.R. Magendans, "De kerk op de kreek; opgravingen in de Waalse kerk te Breda" in: Jaarboek 
Oranjeboom, XXXVI (1983) p. 152. "De begravingen (in de Wendelinuskapel F.G.) zijn 
voornamelijk die van begijnen, die van 1535 tot 1830 in de kerk een laatste rustplaats vonden". 
Bewijsmateriaal bij deze stelling wordt in het artikel niet geleverd en het blijft onduidelijk wat de 
auteur met "voornamelijk" bedoelt. 

43) GAB, afd. II, 36 n. 20. Testament van Wilhelmus Bye uit het jaar 1465, waarin hij geld schenkt 
ten behoeve van verschillende missen voor zijn eigen zieleheil en dat van Jacoba van Holland in de 
Grote kerk. Gevraagd ritueel: 's avonds vigilie met negen lessen, de volgende dag gevolgd door een 
requiem mis. A. Erens, De oorkonden, p. 143-149. Testament van Elizabeth Sterken uit het jaar 1395, 
waarin zij het Bredase kapittel geld geeft voor haar jaargetijden. De getijden bestaan weer uit vigiliën 
en missen. 

44) GAB, AB, inv. nr. 183 en 185. In het rekeningjaar 1524/1525 ontving een Claeys Stoffels van de 
meesteressen 5 R.g. en 4 st. voor de jaargetijden en de daarbij geleverde waskaarsen. 

45) GAB H, inv. nr. 343 bis b. Kapelaan Joost Erenbouts bepaalde in zijn testament (jaar 1562) dat 
de meesteressen 10 st. per jaar zouden ontvangen, waarvoor ze opten dach van zijn anniversarie oft 
jaergetyde op zijn graft comen ende dat bewaren zullen nae de oude gewoonte. 

46) Cart. Beg. p. 169. Het jaargetijde werd daarom ook niet meer opgenomen in de kopie uit 1586. 

47) GAB H, inv. nr. 343 bis f. 9 st. per vertel rogge. GAB, AB, inv. nr. 187. 25 st. Ibidem, 193. 11 st. 
Ibidem, 199. 50 st. Ibidem, 193. 11 st. Alleen de prijsopgave van de rogge uit het jaar 1500 betreft 
een roggeprijs vastgesteld volgens de Thornse markt; de prijsopgaven uit de rekeningen van het 
begijnhof waren de marktprijzen, die door het jaar varieerden. De Thornse marktprijs was de 
gemiddelde verkoopprijs van de vertel rogge op de twee dinsdagen voor St. Lucia en de dinsdag erna. 
Van Goor, Beschryving, p. 366-368 geeft een lijst van de roggeprijzen vastgesteld op de Thornse 
markt over de jaren 1535-1742. GAB, AB, inv. nr. 121 fol. 29v. Lysbeth Vuchtschoot schonk in de 
15e eeuw 5 lopen rogge aan het hof voor een wekelijkse mis, maar aengesien den rog op ende neder 
gaet mogen de meesteressen het aantal missen uitbreiden of inkrimpen. 

48) Cart. Beg. p. 60-61 en p. 169. 

49) AB, inv. nr. 354 fol. Sv. Jaargetijde Lysbet van der Sande. Ibidem, fol. h. Jaargetijde Heylwich 
van der Daesdonck. 
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50) GAB, AB, inv. nr. 121. 28 april en 8 juli. 

51) A Bisdom Breda, doos III, 25 n. 10. De rentmeester van het kapittel kwam rond 1575 net als wij 
voor de rogge op een totaal van 200 vertels. In geld kwam hij echter maar tot 479 R.g. Mogelijk 
hanteerde hij een andere omrekeningstabel voor de verschillende muntsoorten. Een andere mogelijk 
is dat verschillende cijnzen niet meer inbaar waren en daarom door hem afgeschreven. 

52) Het mag hier misschien opgemerkt worden dat de heren van Breda niet in het begijnregister 
voorkwamen en wel in de obituaria van de Bredase kanunniken en Catharinadal. 

53) A. Molinier, Les obituaires, p. 125. "Nous croyons que ce tarif n'existait pas". 

54) GAB, AB, inv. nr. 197. Betaelt van jaergetyden te doen in de Groote kercke ende in ons kerken 
des jaers 35 R.g. Verschenen van jaeren 61, 62, 63 ende 64, compt 125 R.g. 

55) Ibidem, inv. nr. 198. Betaelt van de grachten te decken in de Groote kerck des jaers 2 R.g. 5 st., 
compt in de drie jaeren 6 R.g. 15 st. 

56) A. Molinier, Les obituaires, p. 102-104. Molinier geeft het voorbeeld van een vervalsing van een 
obituarium door leden van de familie Colbert, die wilden bewijzen dat ze van een oud Schots adelijk 
geslacht afstamden. Zij plaatsten onder meer een aantekening in het obituarium van een kerk te 
Troyes, waarbij zij poogden het 16e eeuwse schrift na te bootsen. De vervalsing moet in de 18e eeuw 
geplaatst worden. 

57) GAB, AB, inv. nr. 186. Blijkens de rekening werd Libbeken van Herl ook op het hof begraven. 
Mogelijk heeft het niet opnemen van haar naam in het register te maken met de verhuizing van het 
hof naar de Catharinastraat in het jaar 1535 en daardoor ontstane achterstand of wanorde in de 
administratie van het hof. 

58) A. Molinier, Les obituaires, p. 107. Molinier stipt deze mogelijkheid ook aan (verschuiving van 
een dag i.v.m. een vigilie). Hij geeft echter ook een andere verklaring: "nous croyons plutôt que le 
scribe espérait hâter la délivrance des âmes du purgatoire en avançant d'un jour la date de l'office qui 
pouvait, nul fidèle n'eut osé le nier, faire bienheureux de plus". Molinier stipt ook de mogelijk aan dat 
de samenstellers van de obituaria fouten maakten. 

59) GAB H, inv. nr. 343bis b. Erenbout. GAB, afd. II, 36 n. 1. Galen. 

60) GAB, AB, inv. nr. 196 (1557-1559). Het hof ontvangt 24 R.G. van de erfgenamen van Perken 
Rusenaers voor haar jaargetijde. Ibidem, inv. nr. 201 (1579-1584). Het hof ontvangt geld van de 
erfgenamen van Neelken Cornelis voor haar jaargetijde. 

61) GAB, AB, ivn. nr. 185. In dezelfde rekening werd verantwoord, dat twee - niet met naam 
genoemde personen - 20 R.g. aan het hof gegeven hadden voor een jaargetijde. In Bazel kwam het 
tijdens de middeleeuwen op grote schaal voor dat nog levende personen geld gaven voor missen. In 
het anniversarium van het Domkapittel werden deze missen onderaan de bladzijde genoteerd. Zie P. 
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Bloesch, Das Anniversarbuch, p. 33. 

62) GAB, AB. inv. nr. 182. 

63) GAB, AB, inv. nr. 122. Vanwege ruimtegebrek werd ze in het register bij 2 november genoteerd 
in plaats van op 1 november.
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[VN001] GAB, AB, inv. nr. 184, 185 en 186. Tussen 1526 en 1536 werd ze genoemd als meesteres. 
Ibidem, inv. nr. 188 (1540-1541). Het hof ontvangt 24 R.g. voor haar jaargetijde. Ibidem, inv. nr. 194 
(1557-1559). Zij werd begraven in de kerk van het begijnhof en het hof ontvangt hiervoor 3 R.g. 

[VN002] GAB, AB, inv. nr. 193, 194 en 196. Tussen 1548 en 1559 in de rekeningen van het hof 
verschillende betalingen van Neelken Cornelis (Aellaerts) voor haar kamer. Ibidem, inv. nr. 201 
(1579-1584). Item van Neelken Corneliszn erfgenamen ontfangen van alsulcke zesthien R.g. als 
denzelve by testamante gelaten hadde om jaerlicxs opten dach van haer jaergetyde voor enen R.g. 
witten broot gedeelt ende uutgedistribueert te worden. So hier de voorseide 16 R.g. 

[VN003] GAB, AB, inv. nr. 188 (1540-1541). Anneken uuter Hoeven koopt een kamer van het hof 
voor 17 R.g. Ibidem, inv. nr. 194-197. Tussen 1550 en 1563 genoemd als meesteres. Ibidem, inv. nr. 
201 (1579-1584). Het hog ontvangt 2 R.g. en 10 st. Van Annekens uter Hoeven neefkens ende 
nichtkens begravinge ende ligstede... Ibidem, inv. nr. 203 (1599-1604). Item ontfangen van Anneken 
uutter Hoeven begert alle jaer een jaergety ende dat men sal geven elcke baghyne een half st. brot om 
voer haer te leesen een zeven salm. Hier toe heeft sy gelaten 16 R.g. 't Selfde hier voer ontfangen 16 
R.g. 

[VN004] GAB, AB, inv. nr. 189 (1541-1544) en inv. nr. 193 (1548-1550). Het hof ontvangt geld 
voor de verbetering van haar kamer. 

[VN005] Dit is de maandag na epiphania (6 januari). 

[VN006] In H.v.P. op 21 januari 1508 het overlijden vermeld van Laurencia filia Marcelii Koecks 
met ouders, broers en zusters. Op 20 juli nog een commemoratio in de Grote kerk bij de kanunniken. 

[VN007] F. Gooskens, De kanunniken, p. 58 en 63. Bijdragen Heemkunde Kring Breda (1981) p. 20-
21. GAB, AB, inv. nr. 182 (1517-1519) Meester Kaerle Oudaert hoort de rekeningen van het hof af. 
H.v.P. Hij overleed op 17 januari 1522. Ibidem, p. 432 en 434-437. Uigebreide bepalingen omtrent 
het houden van zijn jaargetijde in de Grote kerk bij de kanunniken. A. Bisdom, inv. nr. III, 24 n.8. 
Commemoratio door de kapelaan in de Grote kerk op 17 januari met een uitdeling van brood. GAB, 
AB, inv. nr. 185 (1530-1533). Item ontfangen van heere Jan Hoze om heere Karolus Oudairt, deken, 
jaerghetydt te doen 8 R.g. ende zyn aangheleydt. 

[VN008] H.v.P. Op 30 januari 1571 het overlijden vermeld van heer Petrus Megen, kanunnik te St. 
Maartensdijk (Zeeland). 

[VN009] H.V.P. Op 7 februari 1524 het overlijden vermeld van Margareta Wryters, weduwe van 
Marcelius Coeck senior opten Molengraft. A. Bisdom, inv. nr. III, 24 n. 8. Op dezelfde dag, maar met 
het jaartal 1520 een commemoratio bij de kapelaans in de Grote kerk met een uitdeling van brood. 
GAB, AB, inv. nr. 184 (1526-1527). De executoren van wijlen Margriet Coecx geven het hof 10 R.g. 
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voor haar jaargetijde. 

[VN010] Cart. Beg. p. 133-137. Bevestigingen van de schenkingen gedaan door de begijn Altijth 
Thinis van Ghoeywycsdochter op 16 maart 1499 aan het hof voor het bouwen van een nieuwe poort 
met aangrenzende huizen en het lezen van een wekelijkse mis in de kapel. Dorsaal op de akte: Item 
Alytten vader vande moeder ende haer selver jairgetyde hebbende eenen braspenninc. 

[VN011] GAB, AB, inv. nr. 187 (1536-1538). Item ontfangen van myn joffrou van Halmaer voer 
haer jaergetide 10 R.g. 

[VN012] GAB, AB, inv. nr. 182 (1516-1518). Een Mari Thonis heeft een kamer van het hof. 

[VN013] Cart. Beg. p. 167-169. In haar testament, opgemaakt 12 sept. 1518, geeft zij aan de 
meesteressen 20 guldens van 10 st. voor haar jaargetijde. GAB, AB, inv. nr. 182 (1517-1518). Item 
ontfangen van Stonkens Jan Peymantsdochter, beghyn, voer haer jaergetyde ewelyc te doen in onse 
kerke 10 R.g. Ibidem, inv. nr. 182 (1519-1520). Het hof ontvangt 7 lichte guldens van haar kamer. 
Ibidem, inv. nr. 189 (1541-1544). Vermelding van de begrafenis van een Stonken. 

[VN014] H.v.P. Op 27 februari 1494 het overlijden vermeld van deze Bredase kapelaan. A. Bisdom, 
inv. nr. III, 24 n. 8. Op 27 febr. commemoratio door de kapelaans in de Grote kerk met 20 st. voor 
brood en 5 st. voor wijn. 

[VN015] GAB, AB, inv. nr. 182 (1510). Gegeven heer Jan Cruisken des hoofs capellaen voer syn 
covellaken 18 st. H.v.P. Heer Johannes de Lusdonck alias Cruysken, kapelaan, overleed op 2 maart. 
Op die dag een mis voor hem, zijn ouders en Wilhelmina de Gestel. A. Bisdom inv. nr. III, 24 n. 8. 
Op 2 maart anniversarium door de kapelaans in de Grote kerk en hier het jaartal 1504 genoemd. 
Lusdonck kan dan echter nog niet overleden zijn gezien de genoemde rekening van het hof uit 1510. 
Grafzerken O.L.V. kerk, nr. 107. Afbeelding van zijn geschonden grafzerk. 

[VN016] Cart. Beg. p. 167-169. Op 12 september 1518 overhandigde Goot Stonken Jan 
Peymansdochter, begijn, aan de meesteressen een schepenbrief uit het jaar 1503 met 12 st. erfcyns. 
De meesteressen beloofden hiervoor in de kapel van het begijnhof de jaargetijden te houden van 
Heinrick van Broechoven en Magriet zijn vrouw op Sint Gregoriusavond en op de dag na St. 
Gregorius. 

[VN017] GAB H, inv. nr. 343 bis h (1489-1490). Hij was kapelaan van het Heilige Geestaltaar in de 
Grote kerk. Ibidem, bis f (1498-1499). Hij was ook nog rector van het altaar van Cosmas en 
Damianus in de St. Joostkapel te Breda. In deze rekening geschreven: Ende is die voirscreven her 
Anthonis Rybaert gestorven op sinte Gertrudendach anno 99 lestleden den 17en dach in marcio. H.v.
P. Op 17 maart 1499 stierf hij, maar hij liet tevens op 17 januari, 10 mei en 7 augustus in de Grote 
kerk missen lezen door de kanunniken. Cart. Beg. p. 74. Hij schenkt een rente van een oude Franse 
schild aan het hof voor zijn jaargetijde en dat van zijn ouders: de apotheker Dierick Rybaert en 
Lysbeth, dochter van Gielis van Mere. Ob. Cath. 15 maart. Heer Antonius Ribaert liet geld na voor 
zijn commemoratio en dat van zijn familieleden (broers?) heer Johannes en heer Cornelis Ribaert. 
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[VN018] H.v.P. Op 21 maart overleed domicella Catharina de Beversluis. Haar echtgenoot was 
schout van Terheijden. A. Bisdom, inv. nr. III, 24 n.8. Bij haar anniversarium door de kapelaans op 
21 maart werd het jaartal 1546 geplaatst. 

[VN019] Cart. Beg. p. 133-137. Anthonys was waarschijnlijk de vader van Alyt van Goewyck, 
begijn, die geld beschikbaar had gesteld voor de jaargetijden van haar ouders. Alyt stelde er een 
braspenning voor beschikbaar; dit zelfde bedrag treffen wij aan in het jaargetijdenregister van de 
begijnen. 

[VN020] Cart. Beg. p. 74. Op 24 juli 1442 kocht joncfrou Mergrieten Petersdochter van der 
Vuchtschoot een cyns van een zester rogge te Princenhage. H.v.P. Op 28 maart 1466 overleed 
Mergriet. AB, inv. nr. 354 fol. m. Zij schonk het hof een vertel rogge cyns voor haar jaargetijde. Ob. 
Cath. Op 20 augustus commemoratio van Margareta en gaf hiervoor 3 schellingen groten en denarii. 

[VN021] H.v.P. Op 31 maart 1538 het overlijden vermeld van magister Johannes Ancelmi, kapelaan. 
A. Bisdom, inv. nr. III, 24 n.8. Op 31 maart commemoratio door de kapelaans in de Grote kerk. Als 
jaartal 1530 gegeven. Met rode inkt: Petit requim et (ad) sepulchrum. Ibidem. Op 31 maart bij de 
anniversaria genoemd Ancelmus Teeuwen, kapelaan. 

[VN022] H.v.P. Op 1 april 1531 overlijden gemeld van heer Johannes Becie (moet verschrijving voor 
Beys zijn), priester. 

[VN023] H.v.P. p. 355. Op 1 april 1353 overleed domina Oda de Lecka. Zij stamde uit het geslacht 
Van Hoorne en was de echtgenote van Jan van Polanen, de heer van Breda. 

[VN024] Cart. Beg. p. 133. Aan het einde van de 15e eeuw schonk Symon Janssoon die Cock en 
Lysbeth van der Rijt, zijn echtgenote, 4 st. erfcyns en 5 R.g. ineens aan de meesteressen voor hun 
jaargetijde in de Grote kerk op het hoge koor. Op hun graf bij het altaar van St. Hubertus moesten de 
meesteressen twee waskaarsen plaatsen en een mis doen op het altaar er naast. Grafzerken O.L.V. 
kerk, nr. 84. Op de zerk staat dat Simon overleed op 4 april 1506 en zijn vrouw op 26 juli 1501. H.v.
P. Op 4 april 1506 het overlijden vermeld van Symon Johannis en zijn echtgenote Elizabeth van der 
Ryt. A. Bisdom, inv. nr. III, 24 n. 8. Op 4 april commemoratio door de kapelaans in de Grote kerk 
voor het echtpaar met 10 st. voor wijn. Als jaartal hier 1498 gegeven! 

[VN025] F. Gooskens, De kanuniken, p. 56 en 62. Hij werd in 1496 kanunnik te Breda. H.v.P. Op 8 
april 1525 zijn overlijden vermeld. A. Bisdom, inv. nr. n.8. Anniversarium door de kapelaans met het 
jaartal 1517! 

[VN026] H.v.P. Op 9 april het overlijden vermeld van Johanna, weduwe van Gijsbertus de Ypelaer. 
A. Bisdom, inv. nr. III, 24 n. 8. Commemoratio door de kapelaans in de Grote kerk op 9 april met als 
jaartal 1552. In de marge: Requiem et ad sepulchrum. 

[VN027] Cart. Beg. p. 153-155. Testament uit het jaar 1515 van de reeds overleden Engel 
Wijtmansdochter van Mer. Zij schonk het hof een vertel rogge cyns, waarvoor de meesteressen zich 
ondermeer verplichtten om op 11 april het jaargetijde van haar moeder te doen in de Grote kerk op 
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het altaar van de pastoor én op een altaar ernaast. A. Bisdom, inv. nr. III, 24 n.8. Op 11 april 
commemoratio door kapelanen in de Grote kerk van Aleydis uxoris Wijtmanni van der Meer 4 
schellingen gr. payments anno 1458. 

[VN028] H.v.P. Op 11 april 1463 overleed Margareta, echygenote van Wilhelmus Scheyve. A. 
Bisdom, inv. nr. III, 24 n. 8. Commemoratio op 11 april van Margareta Sceynen alias Schoefs. 

[VN029] F. Gooskens, De kanunniken, p. 57. H.v.P. Op 11 april zijn overlijden vermeld. Dit moet in 
1440 geweest zijn. A. Bisdom, Inv. nr. III, 24 n.8. Op 11 april 1440 zijn commemoratio. 

[VN030] H.v.P. Op 21 april het overlijden vermeld van kapelaan Theodericus de Mera. A. Bisdom, 
inv. nr. III, 24 n.8. Op 21 april anniversarium door de kapelaans in de Grote kerk met als jaartal 1535.
Dit jaar zou kloppen met GAB, AB, inv. nr. 187 (1536-1538). Het hof ontvangt 10 R.g. voor zijn 
jaargetijde. GAB, afd. V, inv. nr. 573. Stamboom van het geslacht Van Meer over de 15e en 16e 
eeuw. RANB, Beneficie van Meer. Theodericus priester te Leuven en ernstig ziek in 1532. GAB H, 
354 d. In rekening uit 1552 van de kerkmeesters post opgenomen van 24 R.g. voor een dagelijkse mis 
voor heer Dielis van Mer in het koor van de Grote kerk. 

[VN031] GAB, AB, inv. nr. 181 (circa 1510). Het hof ontvangt geld uit de kamer van een Aechtken. 
Ibidem, inv. nr. 187 (1536-1538). Het hof ontvangt van Aechtken, begijn, 80 R.g. Cart. Beg. p. 196-
198. Testament uit 1547 van de begijn Aachte Claas Willemsdochter. Zij schonk o.a. den pastoer ofte 
vice-cureyt der kercken van Breda thien stuvers eens, daairvoir hy 't sondaechs gebet voir huer ziele 
zal begheren na der ouder gewoenten. Item den capellen van den Beghynhove tot Breda soo voir huer 
sepulture in der kercken aldaer zoo anderssins vijf Carolus gulden eens. Item beset noch vijf Carolus 
gulden eens om dair mede vijf stuvers erffelick te coopen tot behoef van de sangsteren die d'lof 
singhen opt Beghynhof te Breda. GAB, AB, inv. nr. 193 (1548-1550), Verantwoording in de rekening 
van deze schenking, met daaraan toegevoegd 14 st. van Aachtken om kandelaars te kopen voor de 
kerk. AB, inv. nr. 619. Bovendien bepaalde zij in haar testament: Voorts zekere missen ende 
weldaden voir heur ziele te doen, soo zy den meesterssen van den beghynhove te kennen gegeven te 
hebben. 

[VN032] Cart. Beg. p. 147-152. Testament van Antonia van Lier uit 1513, waarin zij o.a. een cyns 
van 10 st. aan de Bredase pastoor schenkt: dat men hueren namen sette in 't sielboeck van den 
prochiaan van Breda om voir huer 't gemeyn gebet opten preeckstoel te begheren. Verder nog 15 st. 
voor de kapelanen met hun miswijn en 20 guldens van 20 gr. Vlaams naar het begijnhof voor haar 
jaargetijde met drie priesters. Deze priesters moeten tevens bidden voor Jan haar vader en Goedele 
haar moeder. GAB, AB, inv. nr. 182 (1516). Het hof ontvangt 10 R.g. voor het jaargetijde van 
Antonia en haar ouders. Zij was toen zelf al overleden. 

[VN033] H.v.P. Op 10 mei het overlijden vermeld van heer Cornelis Rybaert en een commemoratio 
van de heren Anthonius en Johannes Rybaert.A. Bisdom, inv. nr. III, 24 n.8. Op 9 mei (met jaartal 
1460) commemoratio van heer Cornelis. Ob. Cath. Op 15 maart commemoratio van de heren 
Antonius, Johannes en Cornelis Rybaert met hun ouders. Antonius had de kosten betaald. 

[VN034] GAB, AB, inv. nr. 196-201 (1557-1584). Genoemd als meesteres van het hof. Ibidem, inv. 
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nr. 196 (1557-1559). Het hof ontvangt 15 R.g. van haar kamer. 

[VN035] GAB, AB, inv. nr. 191 (1545-1546) en inv. nr. 194-197 (1550-1563). Heer Heynrick 
Loeyen, licentiaat in de theologie en kanunnik van de Bredase kerk, hoort tijdens deze jaren de 
rekeningen van het hof af als commissaris van de landdeken van Hilvarenbeek. De parochie Breda 
ressorteerde onder dit dekenaat. H.v.P. Op 19 mei het overlijden vermeld van deze kanunnik en op 19 
maart nog een festum voor hem in de Grote kerk. 

[VN036] Dat is de zaterdag na pinksteren. 

[VN037] Cart. Beg. p. 60-61. Dorsale aantekening op akte d.d. 8 december 1418 met de mededeling 
dat de erfcyns van 3 schellingen door Lysbet van der Sande in 1481 aan het hof overgedragen was. 
AB, inv. nr. 354 fol. s verso. In deze legger van cynzen staat opgetekend dat Lysbet 27 mei 1480 
stierf en dat de 3 schellingen aan het hof kwamen voor haar jaargetijde. Wat overbleef moest 
aangewend worden voor de aanschaf van kaarsen. 

[VN038] AB, inv. nr. 354 fol. h. Heylwich vander Daesdonck gaf aan het hof 6 gulden erfcyns voor 
het jaargetijde van haar vader, moeder, broers en zusters in de kerk van het begijnhof op St. 
Catharina-avond (zie bij 24 november). Haar eigen jaargetijde was zo lang ze leefde in mei en na haar 
dood op de sterfdag met twee missen. 

[VN039] GAB, AB, inv. nr. 193 (1548-1550). Het hof ontvangt uit het testament van die oude 
vrouwe Van Mal 10 R.g. en nog eens 38 st. 

[VN040] Van Goor, p. 32 Katrina van Haaften kreeg een onwettig kind van de in 1504 overleden 
Engelbrecht II van Nassau. H.v.P. Op 5 juni 1514 het overlijden vermeld van domicella Katharina de 
Haeften, echtgenote van de schout Paulus van Nassau. Deze laatste stierf op 6 sept. 1514. A. Bisdom, 
inv. nr. III, 24 n.8. Op 4 juni commemoratio voor haar door de Bredase kapelaans met 13 st. voor 
brood. Als jaar genoemd 1513. 

[VN041] Cart. Beg. p. 74. Lysbeth, dochter van Gielis van Mere en weduwe van de apotheker 
Dierick Rybaert koopt een rente van een oude schild in het jaar 1443. Heer Anthonis Rybaert schenkt 
deze rente later aan het hof voor zijn eigen jaargetijde en dat van zijn ouders. AB, inv. nr. 354 fol. p. 
Zij gaf het hof een vertel rogge erfcyns. H.v.P. Op 10 juni 1462 het overlijden vermeld van Elizabeth, 
de echtgenote van Theodericus Ribaert. A. Bisdom, inv. nr. III, 24 n.8. Op 9 juni commemoratio door 
de kapelaans in de Grote kerk met als jaar 1472. Ibidem, op 11 december nog eens een 
commemoratio voor haar met het jaar 1466. 

[VN042] AB, inv. nr. 628. Testament d.d. 14 juni 1516 van Elizabeth, dochter van Jan Buyten en van 
haar echtgenoot Andreas Marceliszoon. De langst levende zal alle goederen erven. Zie ook Cart. Beg. 
p. 156-158. 

[VN043] GAB, Rechterlijk Archief, inv. nr. 811a fol. 17. In 1569 haar naam genoemd in een geschil 
over de betaling van een erfpacht. Ibidem, fol. 71v. Pastoor Anthonius d'Hoon verklaarde op 22 juni 
1571 dat de inmiddels overleden Kathelin Gherits Hubrechtsdochter, weduwe van Roeloff Pauwels 
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Piggenzoon, ongeveer een jaar geleden aan haar dienstmaagd Barbera Woutersdochter een ring had 
gegeven, welke de genoemde Kathelin zeker 40 jaar had gedragen. Kathelin stierf dus op 15 juni 
1570. 

[VN044] H.v.P. Op 17 juni het overlijden vermeld Cornelia, echtgenote van Wilhelmus Rovers. 
Genoemd het jaar 1481. A. Bisdom, inv. nr. III, 24 n.8. Commemoratio door de kapelaans op 17 juni. 
Cart. Beg. p. 116-117. Cornelie, die stierf op de 17e dag van de "weduwemaent" 1481, gaf geld aan 
het hof voor haar eigen jaargetijde en dat van haar zuster Mergriet. Haar dienstmaagd zou tijdens het 
leven van Mergriet de helft van het bedrag ontvangen. 

[VN045] Geschiedenis van Breda I, p. 163. In het jaar 1539 stichtten Otto en Willem van Galen een 
fonds voor de verzorging van armen. GAB, afdeling II, 16 inv. nr. 1. In zijn testament d.d. 6 
december 1546 stelde de priester en kanunnik Otto de Gaellen geld beschikbaar voor zijn begrafenis 
in het koor van de Grote kerk en hierin ondermeer de bepaling: Item den baghynhof tot Breda op 
conditie datter altyt twee baghynkens ten daege van myner jairgetyde ende oeck myns brueders heer 
meester Willem van Gaellen zaliger jaergetyden zullen op de graften comen, besorgende op hueren 
cost die graften gedeckt te zyn, het licht ende te offeren nae die oude costume. Hier voir laet ick elck 
baghynken op myn uutvairt opdat zy voir my bidden eenen halven stuver eens. Heilken 
Augustynsdochter, bagynken tot Breda, voir een gedenckenisse, maeke ick eenen halven gouden 
reael. H.v.P. Op 19 juni overleden. A. Bisdom, inv. nr. III, 24 n.8. Anniversarium door de kapelaans 
in de Grote kerk op 19 juni, met het jaar 1557. GAB, AB inv. nr. 196 (1557-1559). Het hof ontvangt 
30 R.g. van de erfgenamen van meester Willem Galen, deken van de Bredase kerk en van meester 
Otto Galen voor hun jaargetijden. 

[VN046] H.v.P. Op 19 juni 1579 overleed kapelaan Johannes Daemsh. 

[VN047] GAB, AB, inv. nr. 187 (1536-1538). Het hof ontving 20 R.g. van Dieryck Aertssn. vanwege 
Jan Ans om een jaargetijde te doen voor zijn broer Mathys. 

[VN048] H.v.P. Op 25 juni 1510 het overlijden vermeld van Johannes Danielis, kapelaan. 

[VN049] GAB, AB, inv. nr. 181-182 (1510-1511). Het hof ontving geld uit haar huis in de 
Katerstraat (Catherinastraat). H.v.P. Op 27 juni 1522 het overlijden vermeld van Hillegunde Buyten, 
de weduwe van Cornelis Petrus Nueyten. 

[VN050] GAB, AB, inv. nr. 199-100 (1571-1578). Het hof betaalde tussen 1573 en 1577 jaarlijks aan 
heer Claes Pellen een lijfrente uit van 10 st. In 1573 betaalde hij het hof een oude groot voor zijn neef 
heer Adriaen de Hoogh vanwege een cyns. 

[VN051] H.v.P. Op 4 juli 1571 het overlijden vermeld van Franciscus Alexandri, kapelaan. A. 
Bisdom, inv. nr. III, 24 n.8. Op dezelfde dag commemoratio door de kapelaans in de Grote kerk. In 
de marge: Ad sepulchrum ante altare Georgii. GAB, AB, inv. nr. 199 (1571-1574). Het hof ontving 
10 R.g. uit handen van heer Jan van Sundaert voor het jaargetijde van heer Frans Alexanders. 

[VN052] GAB, AB, inv. nr. 182 (1517-1518). Het hof betaalde aan heer Adriaen Heys 100 R.g. en 
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200 R.g. voor cynzen van 5 en 10 R.g. H.v.P. Hij overleed op 7 juli. Ob. Cath. Op 7 juli: 
Commemoratio domini Adriani Hey, qui dedit nobis semel decem renenses. GAB, AB, inv. nr. 194 
(1550-1551). Het hof ontving 10 R.g. van de erfgenamen van heer Adriaen Heys voor zijn 
jaargetijde. 

[VN053] H.v.P. Op 8 juli 1530 het overlijden vermeld van Elizabeth, echtgenote van Johannes 
Petershem. Twee lopen rogge voor het kapittel. A. Bisdom, inv. nr. III, 24 n.8. Op 8 juli een 
commemoratio door de kapelaans in de Grote kerk van Breda, waarvoor zij vier lopen rogge 
beschikbaar gesteld had in de vorm van een cyns. Hier als jaartal 1528 gegeven. 

[VN054] H.v.P. Op 9 juli overleed Catharina Bartholomei. Haar ouders moesten ook gememoreerd 
worden. GAB, AB, inv. nr. 198 (1565-1568). Het hof ontving van heer Gherit Oelmans 16 R.g. voor 
het jaargetijde van Kathelyn Bartelmeus. 

[VN055] GAB, AB, inv. nr. 182 (1510). Zij betaalde het hof 15 R.g. voor haar kamer samen met 
Jenneken Wouters. Ibidem, (1511) en inv. nr. 188-191 (1540-1546). In deze rekeningen werd ze 
genoemd als meesteres. Zie ook Cart. Beg. p. XXVIII. 

[VN056] H.v.P. Op 14 juli 1520 het overlijden vermeld van Marcelius Coeck senior opten 
Molengraft. A. Bisdom, inv. nr. III, 24 n.8. Commemoratio door de kapelaans in de Grote kerk op 14 
juli met 13 st. voor een brooduitdeling. 

[VN057] GAB, AB, inv. nr. 183 (1524). Het hof ontving 3 denarii uit het huis van Janneken Rutten. 
H.v.P. Op 15 juli alleen het overlijden vermeld van een Johanna, dochter van Godefridus Pigghen. 
Waarschijnlijk wordt hier dezelfde persoon aangeduid; het jaartal 1526 past in ieder geval binnen de 
schrijfperiode van hand G. 

[VN058] GAB, AB, inv. nr. 182 (1511) en 185 (1530-1533). Het hof ontving geld uit het huis van 
Ancem Gores (o.a. in 1529). A. Bisdom, inv. nr. III, 24 n.8. Op 16 juli: Commemoratio Ancelmi 
Gregory Teuwen 1 veertel rogs anno 1537 in panibus distribuendis. In de marge: vacat. 

[VN059] GAB, AB, inv. nr. 183 (1524). Het begijnhof ontving geld uit een beemd van Hubrecht 
Montens. Ibidem, inv. nr. 184 (1526-1527). In dit jaar ontving het hof het bedrag van zijn weduwe. 

[VN060] GAB, AB, inv. nr. 181 (voor 1510). Het hof ontving 14 gulden uit de kamer van Libbeken 
Alfen. Cart. Beg. p. 167. Elizabeth van Alfen was in 1518 meesteres. Ibidem, p. 188-189. Zij stierf in 
ieder geval voor 1535, want haar naam komt niet voor in een lijst met de namen van de bewoonsters 
van het hof. 

[VN061] H.v.P. Op 19 juli 1429 het overlijden vermeld van Theodericus Ribaert. Cart. Beg. p. 74. 
Heer Anthonis Ribaert schonk een rente aan het hof, o.a. voor het jaargetijde van zijn vader. Dierik 
was apotheker te Breda. 

[VN062] GAB, AB, inv. nr. 188 (1540-1541). Het hof ontving 4 R.g. voor haar jaargetijde. 
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[VN063] H.v.P. Overlijden vermeld op 21 januari en 20 juli. 

[VN064] GAB, AB, inv. nr. 201 (1579-1584). Het hof had door handen van den voorgenoemden heer 
Jan van Zundert als executeur van den testament wylen heer Peter en heer Jan Damissen, 
gebroederen, ontfangen om voor hen alle jaer enen jaergetyde te doen lesen ende doen, de somme 
van 32 R.g. H.v.P. Op 6 augustus 1579 overleed kapelaan Petrus Daemsh. Zijn broer Jan overleed op 
19 juli 1579. A. Bisdom, inv. nr. III, 24 n.8. Op 19 juli commemoratio voor heer Jan door kapelaans. 
In de marge: Requiem pro non habentibus missam propriam ex fundatione et visitatio sepulchri. 

[VN065] H.v.P. Op 25 juli overleed kapelaan Laurencius Buer. GAB H, inv. nr. 343 bis f (1502-
1503). De rentmeester van het kapittel van Breda, Willem Bertels, boekt in zijn rekening een uitgave 
van 20 st., daar hij nog geen geld had ontvangen voor het jaargetijde van heer Laureys. Het jaar 
daarop stelde de executeur van het testament van heer Laureys 10 R.g. beschikbaar voor zijn 
memoriedienst. 

[VN066] A. Bisdom, inv. nr. III, 24 n.8. Commemoratio op 6 augustus door de kapelaans in de Grote 
kerk. In de marge: Requiem pro non habentibus missam propriam ex fundatione cum visitatione 
sepulchri. 

[VN067] GAB, AB, inv. nr. 194 (1550-1551). Het hof ontving van haar 17½ en nog eens 3 R.g. voor 
de verbetering van haar kamer. Ibidem, inv. nr. 198-201 (1565-1584) Genoemd als meesteres. GAB, 
Notarieel archief, inv. nr. 6 fol. 117. Testament d.d. 23 oktober 1574, waarin Adriana o.a. geld geeft 
aan haar nichtje Lucia van Lier, kloosterling van St. Aechte in Delft. Het testament werd in 1598 
gecasseerd. Cart. Beg. p.X. Adriana onderhandelde in juli 1581 met plunderende Spaanse soldaten 
samen met de andere meesteres Anna van den Kieboom. Volgens de lijst van meesteressen gegeven 
door Juten (p. XXIX) stierf óf Anna van den Kieboom óf Adriana van Lier in augustus 1588, want de 
bisschop machtigde toen het hof een nieuwe meesterers te kiezen. Anna van den Kieboom stierf 
echter al op 11 mei, misschien dat daarom Adriana bedoeld werd, die op 27 juli stierf. In de maand 
augustus komen we verder geen namen van meesteressen tegen die rond 1588 gestorven zouden 
kunnen zijn. 

[VN068] GAB, AB, inv. nr. 193-194 (1548-1551). Het hof ontving 17½, 5 en 15 R.g. van haar 
kamer. Ibidem, inv. nr. 196 (1557-1559). Magdaleen Hermans begraven in de kerk van het begijnhof. 
Het hof ontving 8 R.g. als restant van de huur van haar kamer. Gezien de eerder genoemde bedragen 
zou 8 R.g. neerkomen op ongeveer een half jaar huur, wat ook wijst in de richting van een 
overlijdensdatum rond juli. 

[VN069] Cart. Beg. p. 134. Zij is op 16 maart 1499 (1500) aanwezig bij het opstellen van een 
ordonnantie houdende regelingen t.b.v. een wekelijkse mis gesticht door Alijt van Ghoewijck. 

[VN070] GAB, AB, inv. nr. 182 (1517-1518). Het hof ontving van Adriaen Jacob Meeus 10 R.g. 
voor haar jaargetijde. 

[VN071] GAB, AB inv. nr. 182 (1516). Iemand kocht een cyns af van 5 R.g. die rustte op het huis 
van Anthonia Bloemaerts. 
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[VN072] GAB, AB, inv. nr. 182 (1516). Het hof ontving 10 R.g. van de begijn Adriaen Peeters; het 
hof verplichtte zich aan Adriaen gedurende haar leven jaarlijks 10 st. rente te betalen. Na haar 
overlijden was het geld bestemd voor haar jaargetijde en dat van haar ouders. Ibidem, inv. nr. 182 
(1517-1520). Meesteres. Ibidem, inv. nr. 184 (1526-1527). Adriana Peters werd begraven in de kerk 
van het begijnhof. Cart. Beg. p. 171. In 1521 verwierf zij een erfcyns van 4 gulden te Breda. 

[VN073] Cart. Beg. p. XXX. In 1626 was Anneken Jacobs meesteres. Na 1627 stond er tot 1634 één 
meesteres, Maria Michielsen, aan het hoofd van de begijnen. 

[VN074] H.v.P. Op 17 augustus 1523 het overlijden vermeld va kapelaan Johannes van der Hulst. A. 
Bisdom, inv. nr. III, 24 n.8. Op 17 augustus een commemoratio door de kapelaans. Cart. Beg. p. 169. 
In 1520 kocht een Jan Verhulst een rente van 10 st. te Etten; blijkens een dorsale aantekening voor 
zijn jaargetijde. Deze rente werd in 1569 voor de laatste maal betaald door Cornelis Toenissen. 
Blijkbaar kwamen er hierna financiële moeilijkheden, want in het jaargetijdenregister 121 werd 
opgetekend dat er in (15)75 weer voor de eerste maal betaald werd. In het register 122, dat in 1586 
aangelegd werd, nam men dit jaargetijde niet meer over. 

[VN075] GAB, AB, inv. nr. 202 (1594-1598). Heylken Haghert betaalde het hof 10 st. voor het 
repareren van haar huis. Ibidem, inv. nr. 203 (1599-1604). Zij betaalde het hof huur voor het hoekhuis 
bij de put onder de kerk, waarin ze lange tijd woonde. Zij gaf voorts 16 R.g. voor haar jaargetijde, 30 
st. voor lood t.b.v. de kerk en 2 R.g. 7 st. voor het bedekken van haar graf in de begijnhofkerk. 

[VN076] Ob. Cath. Op 7 juli commemoratio domicellae Anna de Elderen, quae dedit nobis semel 
decem renenses. GAB, AB, inv. nr. 203 (1599-1604). Myn eedel vrou van Elderen heeft gegeven tot 
den regenback mede te maken en haer jaergety mede te doen als boven 16 R.g. eens. 

[VN077] GAB, AB, inv. nr. 203 (1599-1604). Het hof kocht van Govert een regenbak, die 36 R.g. 
zou kosten indien de bak de goede maat had. 

[VN078] H.v.P. Op 29 augustus 1539 overleed meester en deken Guilielmus de Gaellen. Grafzerken 
OLV kerk, nr. 38. In het koor bevond zich een zerk met het opschrift: Venerabilis viri domini et 
magistri Guilhelmi de Gaellen, sacre theologie licentiati Bredensis conciliique Bekensis decani, qui 
obiit 29 aug. anno 1539, cuiusque anima Deo vivat saxum hoc cineres habet. De kosten van zijn 
jaargetijde werden gedragen door zijn broer Otto (zie 18 juni). 

[VN079] GAB, AB, inv. nr. 182 (1519-1520). Het hof ontving 2 R.g. uit het testament van Nelken 
Melis. 

[VN080] GAB, AB, inv. nr. 183-186 (1524-1536). Genoemd als meesteres. Cart. Beg. p. 87-88. 
Volgens een akte d.d. 28 januari 1457 kocht een Geertruy, dochter van wijlen Jan Doerincx, een rente 
van 2 gouden Arnoldus guldens op de Haagdijk te Breda. Volgens een dorsale aantekening ontving 
het hof deze rente van Neelken Jan Doerincx voor haar jaargetijde. 

[VN081] Cart. Beg. p. 119. Op 12 februari 1488 kocht Adriana Thiels, begijn, een rente van 6 
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schelling te Breda. 

[VN082] Cart. Beg. p. 109. Op 4 mei 1477 kocht Lysbetten Vuchtschoots een erfpacht van 6½ lopen 
rogge ten behoeve van het begijnhof te Breda. 

[VN083] H.v.P. Op 6 spetember 1514 overleed Paulus de Nassau, schout van Breda. A. Bisdom, inv. 
nr. III, 24 n. 8. Op 6 september commemoratio door de kapelaans met 13 st. voor een brooduitdeling. 

[VN084] Cart. Beg. p. 173. Johanna van den Kyeboem, weduwe van Joes Vlaminck en wonende 
voor het kasteel van Breda, gaf in haar testament d.d. 22 september 1523 16 st. erfcyns aan het hof 
voor haar jaargetijde in de Grote kerk van Breda: daervoer zy sullen doen celebreren op elck 
jaerghetyde een misse ende offeren voer elck eenen st. ende voer wasse eenen st. ende surplus sal 
hebben Sinthe Kathelyne tot behoef van der fabriken. 

[VN085] GAB, AB, inv. nr. 182 (1511). Het hof ontvangt 1 grote en 4½ Lelyart uit het huis dat 
bewoont wordt door heer Dierick Jansen. H.v.P. Op 12 september 1522 het overlijden vermeld van 
Theodericus Johannis, kapelaan. 

[VN086] GAB, AB, inv. nr. 182 (1516, 1517 en 1518). Het hof ontving ieder jaar 9 R.g. huishuur van 
Truyken Buyten. Ibidem, 183 (1524). Het hof ontving de huishuur over de jaren 1523 en 1524 van 
haar erfgenamen. 

[VN087] Cart. Beg. p. 170. Op 18 september 1521 kocht de voogd van Cornelie, de dochter van de 
inmiddels overleden Michiel Jan Daems en begijn, een rente van een zester rogge te Terheijden. Ob. 
Cath. Op 17 september het overlijden vermeld van een Mechteld Damen; onzeker of hier de dezelfde 
persoon mee werd bedoeld. 

[VN088] GAB, Notarieel archief, inv. nr. 6 fol. 117. De begijn Adriana van Lier gaf in haar testament 
d.d. 23 oktober 1574 geld aan haar nichtje Lucia van Lier, kloosterling van St. Aechte te Delft. Cart. 
Beg. p. XXIX-XXX. In 1589 Lucia meesteres en in 1618 meesteres. Zij was de dochter van jonker 
Jan van Lier. AB, inv. nr. 621. Testament uit 1624 van de meesteres Lucie van Lier. 

[VN089] GAB, AB, inv. nr. 193 (1548-1550). Het hof ontving van de erfgenamen van Cornelis in 't 
Wagenrat over drie jaar een bedrag van 3 st. 3 ort en 3 denarii. 

[VN090] GAB, AB, inv. nr. 197 (1560-1563). Het hof ontving 3 R.g. voor een half jaar huishuur van 
Symken Lambertus. 

[VN091] GAB, AB, inv. nr. 190 (1544-1545). Het hof ontving 3 R.g. van het graf van Stynken 
Heynrickdochter. 

[VN092] GAB, AB, inv. nr. 182 (1516). Het hof ontving van Yken Pigghen 6 R.g. voor de kamer van 
Anthonien Erenboutsdochter. 

[VN093] H.v.P. Op 1 oktober 1550 overleed Johannes de Boubert, alias Pergamont. Grafzerken OLV 
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kerk, nr. 78. Grafschrift aangebracht in de muur van het koor vermeldt het overlijden van Jean de 
Boubert, dit Pergamont. Hij was "Chambellain" (kamerheer) van graaf Hendrik van Nassau en hij 
overleed au premier jour d'octobre.....XVc cinquante. Zie ook Van Goor, p. 83. 

[VN094] GAB, AB, inv. nr. 184 (1526-1527). Heer Floris Tierloot betaalde 8 st. aan het hof. AB, 
inv. nr. 354 fol. c. Blijkens deze legger van cynzen woonde hij aan de Catharinastraat te Breda. H.v.
P. Op 1 oktober 1529 overleed heer Florencius Tierloot, kapelaan. 

[VN095] H.v.P. Op 7 oktober (15)45 het overlijden vermeld van heer Johannes van de Zande, 
kapelaan. 

[VN096] GAB, AB, inv. nr. 202-203 (1594-1612). Genoemd als meesteres. GAB, Notarieel archief, 
inv. nr. 19 fol. 114. Op 4 april 1608 Anna van Overacker genoemd als meesteres. Cart. Beg. p. 
XXIX. In 1589 meesteres en waarschijnlijk in 1618 overleden. 

[VN097] H.v.P. Op 8 oktober 1512 het overlijden vermeld van domicella Adriana de Haestrecht, 
weduwe van heer Johannes Bastardus de Nassou. A. Bisdom, inv. nr. III, 24 n.8. Op 8 oktober 
commemoratio door de kapelaans in de Grote kerk met 25 stuvers voor een brooduitdeling onder hen. 

[VN098] Cart. Beg. p. 209-210. Op 30 maart gaf juffrouw Anne Hey, weduwe van meester Jan van 
der Strepen, een rente van een vierde vertel rogge aan de begijnen op voorwaarde dat zij in de Grote 
kerk van Breda een jaargetijde zouden laten doen voor haar ouders Jan Hey en Agnes (Agneete Maes, 
zie 4 dec.). 

[VN099] H.v.P. Op 20 oktober 1531 overleed Katharina, dochter van Bartholomeus Johannes en 
echtgenote van Egidius Braxatoris. 

[VN100] H.v.P. Op 24 oktober 1525 overleed Katharina, dochter van Laurencius van der Velde. A. 
Bisdom, inv. nr. III, 24 n.8. Op 24 oktober commemoratio door de kapelaans met 2 R.g. voor een 
brooduitdeling en 8 st. voor een wijnuitdeling. In rode inkt: Petit sepulchri visitationem in navi 
ecclesie. 

[VN101] AB, inv. nr. 354 fol i. In de 15e eeuw woonde een Pieter Heys aan de Haagdijk te Breda. 
Zie ook AB, inv. nr. 353. A. Bisdom, inv. nr. III, 24 n.8. Op 24 oktober commemoratio door de 
kapelaans van Petri Heys et uxoris 5 st. anno 1449. Ibidem. Op 25 oktober anniversarium van: 
Parentum domini Michaelis Heys 3 schell. gr. pag. 1505. 

[VN102] GAB, AB, inv. nr. 182 (1516). Het begijnhof ontvangt van Libbeken Noten geld voor haar 
kamer. 

[VN103] Cart. Beg. p. 136-137 en p. 134. Heer Goris van Os las na 1500 iedere donderdag een mis 
in de kapel van het hof ter ere van het Heilige Sacrament. Deze mis was gesticht door Alijt van 
Ghoewijck en Goris ontving per mis een braspenning. H.v.P. Op 26 oktober 1530 overleed heer 
Gregorius de Os, priester. 
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[VN104] GAB, AB, inv. nr. 202 (1594-1598). Het hof ontving 2 R.g. en 10 st. voor de begrafenis van 
Grieten Jans in juli van het jaar 1596. Ibidem. Tijdens haar leven gaf ze 16 R.g. voor haar jaargetijde 
met een ½ st. wit brood voor iedere begijn. 

[VN105] H.v.P. Op 10 november het overlijden vermeld van Cornelis Hey, meester en curaat van de 
Grote kerk. A. Bisdom, inv. nr. III, 24 n.8. Commemoratio domini et magistri Cornelii Hey pastoris, 
cum capelanis et pastore 40 st. in panibus 1558. In ecclesia (...) ad sepulchrum. 

[VN106] H.v.P. Op 10 november 1504 overleed Henricus de Etten, alias de Avoert. GAB H, inv. nr. 
343 bis f (1504-1505). Het kapittel betaalde in dat jaar 6 st. voor het opstellen van een akte van 
toewijzing bij gelegenheid van het overlijden van heer Henricus: Item pro instrumento assignationis 
magistri Henrici de Etten 6 st. Zie ook F. Gooskens, De kanunniken, p. 56 en 62. 

[VN107] Zie 16 februari. Alijt van Goewijck gaf geld voor het jaargetijde van haar vader en moeder. 

[VN108] Cart. Beg. p. 153-155. Testament d.d. 30 juli 1515 van de reeds overleden Engel 
Wijtmansdochter van Mer, weduwe van Jan van der Poorte. Zij schonk het hof een cijns van een 
veertel rogge, waarvoor de meesteressen zich verplichtten haar jaargetijde te doen op het altaar van 
de pastoor in de Grote kerk, met een mis op een altaar ernaast. Voorts moesten de meesteressen op 
het altaar van de pastoor op 11 april een mis organiseren voor haar moeder (zie 10 april). De 
meesteressen ontvingen elk 1 st. Wat overbleef was bestemd voor de arme begijnen. A. Bisdom, inv. 
nr. III, 24 n.8. Op 17 november: Commemoratio Angele uxoris Johannis van der Poert 4 lopen rogs 
anno 1513. GAB H, inv. nr. 354 d (1552). In het koor van de Grote kerk werd wekelijks een mis 
gelezen voor Engel Verpoert, waarvoor 4 R.g. per jaar beschikbaar waren. 

[VN109] GAB, AB, inv. nr. 620. Uittreksel uit het testament d.d. 1 januari 1566 van Marye Ansem 
Matheeusdr., de weduwe van Dierick Aertz. Zij gaf het hof 10 Karolus guldens voor haar jaargetijde: 
't gracht van heur te bedecken ende voorts na ouder ordinantien te offeren ende misse te doen alle 
jaer ende den celebrant te geven twee stuvers. Dorsaal vermeld dat zij stierf op 28 november (15)67. 

[VN110] GAB, AB, inv. nr. 194 (1550-1555). Meesteres. Ibidem, inv. nr. 196 (1557-1560). Jenneken 
van den Stromp, begijn, werd begraven in de kapel van het hof. 

[VN111] GAB, AB, inv. nr. 203 (1599-1604). Lynken Jans woonde eerst in een huis langs de poort 
van het Valkenberg. Later verhuisde zij naar een huis langs juffrouw Van Lier. De huur van haar 
eerste huis over de jaren 1602-1604 viel terug aan het hof (36 R.g.). 

[VN112] H.v.P. Op 28 november 1580 overleed heer Franciscus Ypelaer, kapelaan. A. Bisdom, inv. 
nr. III, 24 n.8. Op 29 november commemoratio door de kapelaans. 

[VN113] H.v.P. Op 30 november 1505 overleed Johannes Bastardus de Nassou. A. Bisdom, inv. nr. 
III, 24 n.8. Op 30 november een commemoratio door de kapelaans met 25 st. per jaar voor een 
brooduitdeling onder hen. 

[VN114] GAB, AB, inv. nr. 191 (1545-1546) en inv. nr. 194-196 (1550-1559). Joost Eerenbout, 
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priester, ondertekende de rekeningen van de meesteressen. Ibidem, inv. nr. 196. Hij doet twee 
weekmissen in de kapel van het hof voor 10 R.g. per jaar. Ibidem, inv. nr. 197 (1560-1563). Het hof 
ontving van meester Peter Erenbout 24 R.g. voor het jaargetijde van heer Joos en om iedere begijn 
een ½ st. wit brood te kunnen geven. H.v.P. Op 6 december het overlijden vermeld van heer Judocus 
Erenbout. A. Bisdom, inv. nr. III, 24 n.8. Op 6 december commemoratio door de kapelaans. GAB H, 
inv. nr. 343 bis b. Kort voor zijn overlijden, op 28 november 1562, stelde de dan al ziekelijke heer 
Joost Erenbout Doornincxzone, kapelaan, zijn testament op. Een cyns van 10 st. ging naar het 
Bredase kapittel en 20 st. cyns naar de kapelaans. Het begijnhof ontving 30 st. per jaar: te weten thien 
stuvers 't sjaers daer af voir de meesterssen van den beghynhove tot Breda, die opten dach van zijn 
anniversarie oft jaergetyde op zijn graft comen ende dat bewaren zullen nae de oude gewoonte, mer 
de andere twintich stuvers alle jaer opten dach van zijn anniversarie oft jaergetyde in witte broden 
gedeelt te worden den gemeynen beghynen van den beghynhove voirseid. Dies zullen de meesterssen 
van de zelven beghynhove daer af hebben dubbel proven. 

[VN115] Zie noot 98. 

[VN116] Geschiedenis van Breda I, p. 242. Een Anthonia Hey(s) bezat in 1533 een huis op de plaats 
van het tegenwoordige stadhuis te Breda. H.v.P. Op 6 december het overlijden vermeld van Anthonia 
Heys, weduwe van Hubertus Montens. Zie ook 5 dec. 

[VN117] GAB H, inv. nr. 343 bis h (1494-1495). Een meester Jasper genoemd als zangmeester. H.v.
P. Op 3 december het overlijden vermeld van meester Jaspar de Lyra, succentor. A. Bisdom, inv. nr. 
III, 24 n.8. Op 3 december commemoratio door de kapelaans met een requiemmis en een bezoek aan 
het graf. 

[VN118] IJsseling, Inventaris, reg. 188. In 1494 droeg Lysbet Gheryt Greimersdr. van Etten, begijn, 
aan de meesteressen een erfpacht over van een veertel rogge rustende op panden in Princenhage. 

[VN119] H.v.P. Op 13 december het overlijden vermeld van heer Adrianus Snavels, kapelaan. GAB, 
Notarieel archief, inv. nr. 6 fol. 117. Op 23 oktober 1574 genoemd wijlen (in H.v.P. jaartal 1574!) 
heer Adriaen Snavels, priester en notaris. In het commemmoratieboek van de kapelaans werd als jaar 
1573 gegeven en dit zou het "wijlen" verklaren. 

[VN120] GAB, AB, inv. nr. 186 (1533-1536). Het hof ontving 15 R.g. van Peerken Rusenaers voor 
de aankoop van een huis. Ibidem, inv. nr. 187 (1536-1538). Genoemd als begijn bij de ontvangsten 
uit de kamers van het hof. Ibidem, inv. nr. 196 (1557-1559). Item ontfangen van die erfgenamen van 
Perken Rusenaers om te doen haer jaergetijt ende voer haer suster Margriet ende voer haer vader 
ende moeder ende te houden een kers voer dat Heylich Sacrament. Ontfangen hier voer 24 R.g. 
Voorts kreeg het hof nog 3 R.g. van Perken, waarschijnlijk voor haar begrafenis in de kapel van het 
hof. 

[VN121] A. Bisdom, inv. nr. III, 24 n.8. Op 17 december: Commemoratio Jutte Petri Heys 5 st. anno 
1491. 

[VN122] Cart. Beg. p. 93-99. Testament van Johannes Ploys, alias Stalknecht, opgemaakt 28 oktober 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/BEGJVN.HTM (13 of 14) [16/11/2008 13:11:12]



NOTEN BIJ DE TEKSTUITGAVE

1463, waarin hij het hof een cyns overdroeg van 10 st. en waarvoor beyde die meesterssen desselven 
hoefs sullen comen in der voirseide Groter kerken van Breda op sijn graft ende begaen ende halden 
aldair sijn jairgetijde als van anderen personen gewoenlic es te geschien. Voorts moesten de twee 
meesteressen twee waskaarsen aansteken en 4 zilveren denarii volgens de gewoonte offeren aan het 
altaar van de pastoor. Dorsaal vermeld dat Jan Ploys stierf te Breda op de zaterdag voor St. Thomas, 
dat is 17 december 1463. H.v.P. Op 17 december 1463 overleed Johannes Ploys alias Stalknecht. Ob. 
Cath. Op 17 december: Commemoratio Johannis Ploys, qui legavit nobis unum Florenum Geldriae 
annuatim. A: Bisdom, inv. nr. III, 24 n.8. Geeft foutief bij de anniversaria het jaartal 1461. 

[VN123] IJsseling, Inventaris, reg. 162 p. 146. Lysbet Pieter Jan Woutersdochter kocht een erfpacht 
van een vertel rogge te Gilze (Hulten). Uit een dorsale aantekening blijkt dat deze erfpacht aan het 
hof kwam voor het jaargetijde van o.a. Libet Peters. 

[VN124] GAB, AB, inv. nr. 182 (1516). Het hof ontving 80 R.g. voor het afkopen van een cyns van 5 
R.g., die rustte op het huis van Anthonia Bloemaerts. 

[VN125] GAB H, inv. nr. 354 d (Rekening van de kerkmeesters van de Grote kerk uit 1552). In de 
jaren hiervoor was door Cornelis de Hont een cyns van 4 R.g. beschikbaar gesteld voor een 
wekelijkse mis in het koor van de Grote kerk. 

[VN126] Cart. Beg. p. 171. Op een rentebrief uit het jaar 1522 werd dorsaal vermeld dat deze 
afkomstig was van Jan de Ram. 

[VN127] GAB, AB, inv. nr. 186 (1533-1536). Het hof ontving 8 R.g. voor het jaargetijde van Jeen 
Nuten. 

[VN128] Dit moet Aechtken Claes zijn, die op 6 mei overleed en 5 R.g. gaf voor het zingen van het 
lof. Zie Cart. Beg. p. 196-198. 

[VN129] Geschiedenis van Breda II, p. 168-170. Het bisdom Antwerpen, waaronder Breda na 1559 
ressorteerde, had na 1576 geen bisschop meer. De bisschop van Roermond, Wilhelmus Lindanus, 
verving hem als pauselijk commissaris. Op 23 juli arriveerde Lindanus te Breda op verzoek van 
Parma en hij probeerde hier de katholieke kerk te hervormen volgens de ideeën van het concilie van 
Trente.

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/BEGJVN.HTM (14 of 14) [16/11/2008 13:11:12]


	Local Disk
	Necrologia en obituaria Breda 
	Bredase necrologia en obituaria 
	file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/CATHPAR.HTM
	NECROLOGIA INHOUD 
	file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/BEGPAR.HTM
	file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/OLVPAR.HTM
	file:///C|/Documents%20and%20Settings/Gooskens/frans/necrologia/breda/RGPAR.HTM
	Bronnen en literatuur
	Repertorium necrologische bronnen Nederland
	Bredase necrologia en obituaria 
	Sint-Catharinadal. 
	Inleiding Norbertijnen 
	Stichting te Wouw 
	Samengaan met Bredase gasthuis
	Beginperiode te Breda 
	Begravingen 
	BLoeitijd: 1463-1531 
	Nadagen 
	Filialen 
	TERUG NAAR BREDA 1672 - 1679 
	Franse tijd 
	Sint-Catharinadal. 
	Manuscripten algemeen 
	Necrologium Catharinadal 
	Latijnse begrippen 
	NECROLOGIUM CATHARINADAL JANUARI 
	NECROLOGIUM CATHARINADAL FEBRUARI 
	NECROLOGIUM CATHARINADAL MAART 
	NECROLOGIUM CATHARINADAL APRIL 
	NECROLOGIUM CATHARINADAL MEI 
	NECROLOGIUM CATHARINADAL JUNI 
	NECROLOGIUM CATHARINADAL JULI 
	NECROLOGIUM CATHARINADAL AUGUSTUS 
	NECROLOGIUM CATHARINADAL SEPTEMBER 
	NECROLOGIUM CATHARINADAL OKTOBER 
	NECROLOGIUM CATHARINADAL NOVEMBER 
	NECROLOGIUM CATHARINADAL DECEMBER 
	Obituarium proost 
	Obituarium/zielboeck Catharinadal
	Registers 
	Zielgelt
	Priorinnen van Catharinadal
	Proosten van Catharinadal
	Zusters van Catharinadal
	Jaargetijdenregister Begijnhof Breda 
	Voorwoord
	Inleiding
	Voorgeschiedenis
	Andere begijnhoven
	De uitvoering in kapel en Grote kerk
	Beheer en administratie
	Stichting
	Historisch belang
	Manuscripten
	Wijze van uitgave
	Begijnhof jaargetijdenregister
	Bijlage 1
	Bijlage 2
	Bijlage 3
	Obituaria van de kanunniken en de kapelanen verbonden aan de collegiale kerk van OLV te Breda (1303-1580) 
	Manuscripten
	Soorten registers 
	Uitvoering 
	Conflicten tussen kanunniken en kapelanen
	Praktische invulling 
	1e kwartaal Obituarium kanunniken Breda
	Obituarium Bredase kanunniken 2e kwartaal
	3e kwartaal Obituarium Bredase kanunniken
	4e kwartaal Obituarium Bredase kanunniken
	Annex Obituarium Bredase kanunniken
	Obituarium kapelanen 
	Anniversaria 
	Namen A
	Namen B
	Namen D
	Namen E
	Namen F
	Namen G
	Namen H
	Namen I en IJ en Y
	Namen J
	Namen C en K
	Namen L
	Namen M
	Namen N
	Namen O
	Namen P
	Namen Q
	Namen R
	Namen S en Z
	Namen T
	Namen U
	Namen V
	Namen W
	Register op plaatsnamen
	Plaatsen M t/m Z
	NOTEN BIJ DE INLEIDING
	NOTEN BIJ DE TEKSTUITGAVE


