De kanunniken verbonden aan de collegiale
kerk te Breda (1303-1504)
door

FRANS GOOSKENS
1. INLEIDING
Als voorberei ding op mijn studie over de kanunniken verbonden aan
de collegiale kerk te Breda acht te ik het nuttig de bestaande literatuur
over dit onderwerp zo goed mogelijk door te werk en en de aanpak van
de verschillende auteurs te vergelijken. Hierbij strekte mijn belangstelling zich uit tot de studies die over dit onderwerp verschenen zijn in
Nederland, België, Duitsland/Oostenrijk en Engeland." Na de behandeling hiervan wil ik komen tot mijn vraagstelling.
Buitenlandse studies

Wat vooral opviel tijdens de vergelijking van de studies verschenen
in het buitenland was het verschil in aanpak tussen de Engelse en Duitse
historici. Dit valt te verklaren uit de verschillende historische tradities
in deze twee landen.
De Duit se historici lieten zich inspireren door het baanbrekende
werk van A. Schulte.ê Schulte toonde voor het eerst duidelijk aan hoe
groot de invloed van de standen was op de samenstelling van de geestelijkheid. A. Werminghoff formuleerd e deze aanpak aldus: "Die Frage
nach der ständischen Gliederun g der Welt-, Stift- und Klostergeistlichen
gilt ihrer Herkunft aus bestimmten, nach Recht oder Beruf von einander
sich abhebend en Kreisen des deutschen Volkes; sie beantworten wollen
heisst den Bedingungen nachgehen, von denen der Anteil jeder Volksschicht an der Zusammensetzung des Klerus abhängig war, um eben deshalb bald stärker, bald schwächer auf den Klerus und wiederurn auf die
Struktur des einzelnen Volkskreises einzuwirken't.ê
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De aanpak van A. Schulte werd in Duitsland verder uitgewerkt en
er verschenen talrijke detailstudies, waarin bekeken werd welke standen
in een kapittel vertegenwoordigd waren.s We zouden zelfs kunnen gaan
spreken van een Duitse school vanwege de grote eenvormigheid van deze
studies.f
De nieuwe aanpak van deze "school" beloofde veel, maar leverde
mijns inziens toch te weinig op. De opzet van hun studies bleef veel te
eng begrensd. Dikwijls beperkte men zich tot een korte historische inleiding over het ontstaan van het kapittel; deze inleiding liet men dan
volgen door wat cijfermateriaal over de sociale herkomst en de universitaire studies van de kanunniken. Dit cijfermateriaal werd echter niet of
nauwelijks geanalyseerd en zelden werden er relaties gelegd met de
maatschappelijke ontwikkelingen. De boeken sloten dan af met een alfabetische lijst van kanunniken. Achter elke kanunnik plaatste de auteur,
meestal zonder enige logische ordening, de gegevens over de betreffende
persoon. 6
Het boek van Leo Santifaller over het kapittel van Brixen in NoordItalië stijgt boven de middelmaat uit door zijn grondigheid en brede
visie. 7 Vele technische problemen krijgen en uitvoerige behandeling.f hij
gebruikt een zoveel mogelijk gestandaardiseerde terminologie en af en
toe ziet Santifaller zeer goed de invloed van buiten op het kapittel.? Dit
boek is aan te raden voor alle historici die zich bezig willen houden met
kanunniken.
Een ander boek dat zeer de moeite waard is, is de studie van W.
Kothe over Straatsburg.v? Deze leerling van A. Schulte vergelijkt de
recrutering van de verschillende kerkelijke instellingen van deze stad,
waaronder twee collegiale kapittels. Aan de hand van de door hem gevonden gegevens kan men heel veel afleiden over de algemene gang van
zaken op dit gebied in de middeleeuwse steden.
Uit Engeland komt een heel wat andere aanpak. De Engelse historici hebben een creatievere kijk op de ontwikkeling van de kanunnikencolleges, doordat ze niet zo vast zitten in het keurslijf van de standenstaat. De Engelsen zien zeer duidelijk de voortdurende wisselwerking
tussen de kerk en de maatschappij, waarbij allerlei ontwikkelingen vanuit
de maatschappij binnendringen in de kerk.
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Het boekje van R. W. Southern, Western Society and the Church in
the Middle Ages} wijdt geïnteresseerde studenten goed in deze aanpak
in. Deze thematiek - de verhouding tussen de kerk en de maatschappij is speciaal voor de kapittels goed uitgewerkt door R. W. Jones. Jones
heeft een studie gemaakt van de kanunnikencolleges waarover de koning
van Engeland beschikte.U Zijn mening, hoe een goede studie over dit
onderwerp er uit hoort te zien, heb ik tot leidraad genomen. jones wil
dat bekeken wordt welke krachten - regionaal, politiek en professioneelinvloed uitoefenden op de distributie van de kerkelijke beneficies die ter
beschikking stonden van de patroon. Om dit te achterhalen, is het eerst
noodzakelijk een lijst op te maken van de kanunniken die benoemd
werden.tBij onze zuiderburen valt ook een bepaalde tendens te bespeuren. Zij
leggen vooral de nadruk op de institutionele geschiedenis van de kapittels.vê
Toch zijn er in België wat modernere studies met een brede aanpak
verschenen, zoals de studie van P. Lefèvre over de kerkelijke organisatie
van Brussel in de middeleeuwen. Lefèvre plaatst de ontwikkeling van
de collegiale kerk binnen de algemene ontwikkeling van de stad en hij
heeft oog voor de personele samenstelling van het kapittel.t"
De historicus 1. F. Genicot geeft in zijn artikel, "Les chanoines et Ie
recrutement du chapitre de Huy pendant Ie moyen àge", informatie over
de situatie in Hoei. Genicot heeft zich waarschijnlijk laten inspireren
door de Duitse studies. Dus weer veel gegevens en tabellen, maar weinig
analyse. Aan het einde van zijn artikel de onvermijdelijke lijst met de
'
gevonden gegevens, gerangschikt per kanunnik.
E. de Moreau heeft een goed overzichtswerk over de kerkgeschiedenis van België geschreven. Hij besteedt in zijn werk vrij veel aandacht
aan de ontwikkeling en de functies van de kapittels.V Zijn boek is goed
te gebruiken voor Nederland, mede bij gebrek aan een goed Nederlands
werk.

Nederlandse studies
De Nederlandse studies sluiten nauw aan bij de Belgische, door het
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grote belang dat beiden hechten aan de institutionele ontwikkeling. Dit
lijkt een tendens binnen de hele Nederlandse kerkgeschiedenis, en pas
sinds kort schijnt hier een kentering in te komen.
Het boek waarmee men gewoonlijk begint, als men iets te wete n
wil komen over de ontwikkeling in Nederland, namelijk: NoletlBoeren,
Kerkelijke instellingen in de middeleeuwen, is helemaal gericht op de
ontwikkeling van de kapittels als organisatie. Alle andere verschenen
studies werken vanuit deze invalshoek .tv
Verder is er voor Nederland nog veel te weinig gepubliceerd over de
collegiale kerken . Moderne monografieën ontbreken volkomen en wat
er bestaat, is verouderd of fragmentarisch . H et is tekenen d voor de Nederlandse situatie, dat het enige redelijk te gebruiken boek handelt over
het onderwijs in de middeleeuwen. M. Schoengen geeft vrij veel informatie over de kapittels, omdat aan de meeste een school verbon den was.
Alle kapittels komen (kort) aan bod , maar zijn aanpak is toch te beperkt en te veroude rd .I?
Oorzaak voor dit gebrek aan belangstelling in de Nederlanden: het
feit dat de kapittels in de 16e eeuw met de reformatie opgeheven werde n
en daarom niet meer zo inspirere nd werke n als de nog bestaande kerkelijke instellingen . In dezelfde 16e eeuw, maar ook later, ging bijna al het
bronnenmateriaal verloren.t f

Literatuur voor Breda
Voor Breda gaat op wat voor heel Nederla nd geldt . Over de Bredase
kanunniken is zeer weinig gepubliceerd en wat er wel bestaat, is verouderd of puur institutioneel van aard.
De 18e eeuwer Thomas Erns t van Goor toonde in zijn boek over
"stadt en lande van Breda" de eerste echte belangstelling voor het Bredase kanunnikencollege.t v Van Goor was een typische 18e eeuwse oudheidminnaar. Dit had zijn voordelen, maar tevens zijn nadelen.
De voordelen van zijn werkwijze waren de volgende. Ten eerste
hechtte hij, net zoals vele andere tijdgenoten, een groot belang aan de
bronnen, waarnaar hij dan ook actief op zoek ging en die hij ook in
extenso publiceerde.ê" Van Goor gaf ten tweede blijk van een zeer brede
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belangstelling. Zijn aandacht ging niet alleen uit naar de politieke ontwikkelingen binnen de Baronie, maar hij had tevens belangstelling voor
tal van andere historische verschijnselen en gebeurtenissen, die Breda
prestige zouden geven. Om deze reden schonk de Bredase geschiedschrijver ruime aandacht aan de kanunniken te Breda, want volgens Van Goor
waren de kanunniken "uyt voorname Geslachten van Brabant en Hollandt voortgesproten: En deswegen zal het niet ondienstig wezen daarvan een Lyst te laten volgen, in zoo verre men die uyt oude registers en
Jaargetyde boeeken van 't Kapittel heeft konnen te zamenbrengen't.ê!
De nadelen van zijn soort van geschiedschrijving zijn bekend. Net
zoals bij zijn collegae ontbreekt bij Van Goor de historische analyse en
hij beperkt zich tot een systematische compilatie van allerlei bronnen.
Het tweede nadeel van zijn manier van werken is de onnauwkeurigheid.
Zijn bronvermelding is heel beperkt en verder zitten er gewoon onjuistheden in zijn verhaal. Zijn vertaling uit het Latijn klopt niet altijd en in
zijn lijst van dekens en kanunniken zijn een aantal onnauwkeurigheden
ingeslopen.ê- Deze lijst is lang niet volledig, de opgegeven jaartallen
kloppen niet altijd en zijn spelling van de namen is nogal eens vreemd. 2 3
Een veel betere en modernere studie staat in de Geschiedenis van
Breda deel I en is geschreven door Pater Placidus. 24 Dit artikel kan de
toets van de moderne kritiek beter doorstaan. Zijn bronvermelding ziet
er goed uit en deze auteur gaat veel meer analyserend te werk dan Van
Goor. Toch kleven er ook aan het werk van Placidus nadelen. Hij werkt
binnen de kerkhistorische traditie en hij bekijkt alleen de institutionele
ontwikkeling van het college, met als gevolg dat het kapittel niet binnen
de maatschappelijke structuur van Breda wordt geplaatst. Dit is mijn
voornaamste bezwaar. Daarnaast zitten er nog een paar onjuistheden in
zijn betoog en hij vergist zich bijvoorbeeld in het aantal kanunniken
(geen elf maar twaalf). 25
Daar Placidus al zo uitvoerig is ingegaan op de organisatie van het
kapittel, zal dit aspect in mijn studie op de achtergrond blijven. Het
wordt alleen besproken voor zover het relevant is voor mijn onderzoek.
Mijn aandacht zal zich vooral gaan concentreren op de problemen
rondom de recrutering van de kanunniken. De sociale herkomst, het
paradepaardje van de Duitse school, zal niet uit het oog verloren worden,
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maar tevens zal getracht worden wat van de werkwijze van R. W. jones
in te bren gen. j ones wilde immers dat bekeken werd welke belangen
invloed uitoefenden op de distributie van de kanonikaten. In het verlengde van de recrutering ligt het functioneren van de Bredase kanunniken: met het oog op welke taken werd er geselekteerd en welk e invloed
had het recruterin gsbeleid op het functioneren van de instelling?
Op gron d van de result aten van mijn onderzoek voor Breda, lijkt het
me nuttig, dat ook de situ atie bij de andere kapittels in de Lage Landen
eens wat nadere aandacht kr ijgt. Dit zou ons een veel beter inzicht geven
in de werking van het midd eleeuwse pat ronagesysteem .
Chronol ogisch beperkt deze studie zich van 1303 tot 1504. Het
jaartal 1303 is zeer goed te verdedig en, in dit jaar werd namelijk het
kapittel opgericht . H et jaartal 1504 is wa t willekeuriger gekozen. Daar
de heren van Bred a zo'n grote invloed hadden op het kapittel, werd er
gekozen voor het jaar van overlijden van En gelbrecht II van Nassau,
heer van Breda.
11. DE BRO NNEN
Het gebr ek aan archiefmateriaal, vele kapittelarchieven gingen tijdens
of na de reformatie verlor en, is er onder andere de oorzaak van, dat er
in Ned erland nog niet veel studie is verricht over de collegiale kerken. 2 6
Toch gaat dit argument niet helem aal op: de Ut rechts e kapittelarchieven
zijn wel goed bewaard gebleven, maar uigebreid bestudeerd zijn ze nog
niet . De Belgen verkeren op dit gebied in een heel wa t gunstiger situatie,
want hun kapit telarchieven hebben veel minde r te lijden gehad van de
reformatie. De kapittels bleven hier langer functioneren (tot het einde
van de 18e eeuw) , wat het behoud van hun archieven ten goede kwam.
Ook het groot ste deel van het middeleeu wse archief van de Bredase
Collegiale kerk ging verloren. Dit moet gebeurd zijn na de overname in
158 1 van het archief door de Rekenkamer van de Prins van Oranje. In
de Collectie Cuypers van Velthoven bevindt zich nog een summiere inventaris van deze verloren gegane stukken.ê?
Toch zijn er nog in diverse plaa tsen - het is onbekend hoe ze daar
gekomen zijn - delen van het kapittelarchief teruggevonden. In de Ka9
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ninklijke Bibliotheek van Brussel bevindt zich het Obituarium van de
kerk .28 Hierin treft men de leidende families uit Breda aan en talrijke
kanunniken, die fondsen beschikbaar stelden voor het lezen van missen
na hun dood . In dezelfde bibliotheek bevindt zich een cartularium uit
het kapittelarchief, waarin men naast regelingen op bestuurlijk gebied
( statuten) informatie aantreft over het beheer van het grondbezir.ê? De
archivaris P. Scherft copieerde in 1949 dit cartularium vrijwel kompleet
van folio 63 tot 132 .3 0
In het Gemeentearchief van Breda zitten nog twee registers met
statuten, het ene registe r afkomstig uit het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch .s! het andere register vormt een onderdeel van de Collectie Havermans: het "Registrum de clero Bredano".32 Havermans was van
1611 tot 1653 griffier van de stad Breda en hij had de taak op zich genomen zoveel mogelijk materiaal voor de geschiedenis van Breda te
verzamelen . Dit register maakt echter niet de indruk door H avermans
te zijn gevormd, al is het wel door hem bewerkt en vermeerderd. Het is
allicht afkomstig uit het archief van de Onze Lieve Vrouwekerk en het
bevat verschillende, in 15e en 16e eeuwse handen geschreven , statuten
en andere akten betreffende het kapittel en overige kerkelijke aangelegenheden.ê"
Verder zijn in het stads archief onder no. 343 (inventaris Hingman)
nog een paar stukken uit het kapittelarchief bewaard gebleven. Vooral
van belang zijn enige laat 15e eeuwse rekeningen (1486-1504) van de
rentmeester van het kanunnikencollege.34
Als laatste onderdelen van het kerkarchief dienen twee copieën van
het Brusselse Necrolo gium vermeld te worden, die berusten in het archief
van het Bisdom Breda. 35 Op het voorste blad van de meest uitgebreide
copie (no. lIl , 24) staat dat het in 1540 is opgesteld, het is echter to t
in ieder geval 1574 bijgeschreven met een latere hand. Het bestaat uit
twee delen , die allebei van januari tot december lopen en elkaar aanvullen. Van ron d 1600 stamt een simpele copie die opgemaakt wer d door
de kanunnik Johannes Donckaert.
Concluderend: van het archief van de Bredase collegiale kerk is, in
ieder geval als men het vergelijkt met de omringende kapittels, vrij veel
bewaard gebleven. De archieven van de kapittels te Geertruidenberg,
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Hilvarenbeek, Sint-Oedenrod e en Oirschot zijn eigenlijk kompleet verdwenen. Alleen het Obituarium van de kerk van Oir schot is bewaard
gebleven. 3 6
Gegevens uit de archieven van de andere instellingen, die in de
middeleeuwen met Breda te maken hadden, vullen het bron nenmateriaal
aan. Het archief van de Nassause Domeinraad , geïnventariseerd door
Drossaers, levert bijvoorbeeld tal van nuttige gegevens op. Een andere
categorie vormen de archieven van de religieuze instellingen in en nabij
Breda; men moet hier denken aan het archief van het Begijnhof, de
He ilige Geesttafel (arme nhulp ) en het Norbertinessenklooster St . Catharinadal.ê? Tevens bezaten enkele verder afgelegen kloosters rechten
en goederen in het land van Breda. Via de bronnenuit gaven van Tenger100 en Thorn ontvan gen we informatie over de geschiedenis van Breda.êf
In het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch bevinden zich de laatste
archiefstukken van belang. Een paar bevinden zich in de collectie van
de 1ge eeuwse verzamelaar Cuypers van Velthoven, andere stukken behoren bij het "Beneficie van Meer" . Dit is een verzameling oorkonden,
die te maken heeft met de stichting van een beneficie door een lid van
de familie Van Meer in de kerk van Breda.ê?
Dit op Breda gerichte bronnenmateriaal kon worden aangevuld met,
vooral uitgegeven, bronnen van elders. Om de belangrijkste nu even te
vermelden: de archieven van de kapitt els van Luik, de pauselijke archieven en de studentenmatrikels van Leuven, Keulen en Parijs.s"

nr.

WAT WAREN KAPITTELS?

Kapittels waren in de middeleeuwen groeperingen van geestelijken,
die verbleven bij de kathedralen of verbonden waren aan een parochiekerk. 41 De leden van deze groeperingen werden kanunnik genoemd,
welke benaming afgeleid zou zijn van het woord "canon" ( = regel ).
De canon regelde het leven van de clerici en in deze betekenis was
iedere clericus, die de kerkelijke wetten onderhield, een "canonicus " .42
In theorie was de belangrijkste taak van de kanunniken het zingen van
het koorofficie.v''
Na de 12e eeuw bestonden er twee soorten van kapit tels: kathedrale
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of Domkapittels en collegiale kapittels . Voorbeelden van de eerste groep
in de Nederlanden : het Domkapittel te Utrecht en het kapittel van St.
Lambertus te Luik. De leden van deze colleges hielpen de bisschop bij
het uitoefenen van zijn bes tuurstaak en ze kozen ook de nieu we bi sschop .44 Verder genoten ze autonomie, wat betekende da t ze het recht
bezaten eigen statuten op te stellen .45
In Utrecht moest het Domkapittel zijn macht delen met de vier
kleinere kapittels van St . Jan, St . Marie, Oud-Munster en St . Piete r.
Deze vier verkregen onder andere stemrecht bij de verkiezi ng van een
nieuwe bisschop . Ze onderscheid den zich van de collegiale kapittels door
het ontbreken van de parochiefunctie. De zorg voor de parochie berustte
van oudsher bij de Buurkerk .v'' I n de loop van de middeleeuwen kwamen daar nog bij de parochies van St. Jacob, St. Nikolaas en St . Ge rtrudis .v?
De tweede groep werd gevormd door de collegiale kapittels. Dit
wa ren colleges van seculiere geestelijken die verbonden werden aan een
parochiekerk, de kerk werd hiermee verheven to t collegiale kerk.48 Wat
hun institutie betrof weken ze niet veel af van de Domkapittels, hoewel
ze meestal wa t eenvoudiger waren .v? Wel viel natuurlijk voor de collegialen de samenwerking we g me t het bestuur van het diocees, maar
hiervoor in de plaats bemoeiden zij zich veel intensiever me t het bestuur
van de parochie.ë? Meestal gingen bij de ombouw van een gewone kerk
tot een collegiale kerk alle rechten van de pastoor over op het kapitteL51
Zoals reed s verm eld werd, dateerde het onderscheid tussen de Domen collegiale kap ittels uit de 12e eeuw . Voordien bestond er nog geen
duidelijk verschil tussen hen, wa t voortkwam uit hun gelijke oorsprong .
Beiden gingen terug op de colleges van geestelijken, die al in de Merovingische en Karolingische tijd ontstaan waren .52 In de Frankische tijd
komen we deze , nog simpel opgezette, colleges tegen onder de naam
van : " collegia Matriculariorum" .53 Ze hadden tot taak bepaalde diensten
voo r de kerk te verrichten, zoals het luiden van de klok, het dien en
tijdens de mis en allerlei andere pr aktis che werkzaamhede n . Later werden de meeste van hun werkzaamheden overgenomen door één fu nctionaris, de koster (matricularius).
In de Karolingische periode werd verscheidene malen gepoogd de
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al bestaande colleges wat beter te organiseren. Zo stelde bijvoorbeeld
Chrodegangus, bisschop van de stad Metz, rond het jaar 760 een leefregel op voor de clerus van zijn stad .5 4 Net zoals zijn model, de regel
van Benedictu s, schreef hij het gemeens chapsleven voor , het gemeen schappelijk officie en de gemeenschapplijke lezing van de bijbel en de
regel.
In het jaar 816 stel de de synode van Aken de regel van Chrodegangus verplicht voor de geestelijken van het gehele Frankische rijk. 5 5
Wel versoepelde en verzachtte de synode enkele aspecten van het "gemene" leven. De kanunniken mochten voortaan afzonderlijke huizen
bezitten en een ander aspect van het "gemene" leven, de gemeenschap
van goederen, werd aanmerkelijk verzacht. Het verbod op persoonlijk
eigendom verdween, alhoewel er voorgeschreven gemeenschappelijk
eigendom bleef. 56
Na het jaar 8 16 ontstonden er vele colleges, die onder verschillende
namen voorkwamen, als collegia, monasteria, claustra, fraternitates en
congregationes van : clericoru m, fratrum en canonicorum.v? Elk convent
telde aanvankelijk een tiental leden, met aan het hoofd een proost. De
voornaamste taak van de leden was het Opus Dei: het dagelijks officie
van de eredienst. In de 10e eeuw slopen allerlei misbruiken naar binnen
en werd het kanonieke leven niet altijd even goed onderhouden. Veel
voorkomende kwalen waren het absenteïsme, de opeenstapeling van benoemingen en het leven in concubinaar.ëf
In de l l e eeuw bloei den de conventen weer op, maar tegelijkertijd
vond er een splitsing plaa ts in hun ontwikkeling, doordat er onder de
invloed van de Gregoriaanse Hervorming weer vraag ontstond naar een
strengere Ïevenswijze. ê? Een aantal kapittels vormde zich om in de
richting van kloos tergemeenschappen, waarvan de leden geloftes moesten afleggen en daarom niet meer te rekenen vielen onder de seculiere
geestelijkheid. Zij werden dan ook reguliere kanunniken genoemd en zij
volgden een regel die was afgeleid van de leefre gel die door de kerkvader Augustinus was opgesteld voor een gemeens chap van kloosterzusters.
De meeste kapittels trokken zich echter niets aan van de Gregoriaanse hervorming. Ten eerste gaf het mere ndeel van de kanunniken
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niet graag het gemakkelijke leventje op.60 Ten tweede konden de hervormers rekenen op de tegenstand van de heren, die over de kerken
beschikten alsof het hun erfelijke goederen waren.v! De meeste colleges
bleven zo buiten schot en gingen zelfs gewoon door met de versoepeling
van hun leefregels.
In de 12e eeuw vormden de klerkencolleges zich om tot echte collegiale kapittels en kregen de vorm die ze tot het einde van de middeleeuwen behielden. De kapittels van Hilvarenbeek en Sint-Oedenrode
kenden een dergelijk ontwikkeling.vê Hier verdwenen in de 12e eeuw
de laatste aspecten van het "gemene" leven, de kanunniken gingen apart
wonen en de oude monasteria naast de kerken werden nu voorgoed
verlaten.v"
Tevens veranderde de economie van de kapittels, een verandering
die verband hield met het rijker worden van de kerken. Zij werden rijk
door de schenkingen van de heren die de kerken kontroleerden. De
canonici (de seculiere), niet gebonden door een gelofte van armoede,
probeerden van die grotere rijkdom te gaan meeprofiteren. Ze wilden
nu nauwkeuriger omschreven bestaansmiddelen en het vrije beheer over
hun deel van het kerkvermogen. Het vermogen van de kerk (de mensa)
werd daarom opgedeeld per kanunnik en deze afzonderlijke porties gaf
men de naam van prebende of prove. Een gevolg van het prebendesysteem was, dat het aantal leden kwam vast te liggen; het kapittel
werd nu "clausum" en het aantal beschikbare prebendes bepaalde het
aantal leden. 64
Aan het einde van de 12e eeuw was deze ontwikkeling voltooid en
hadden de kapittels hun vaste vorm gevonden. Hun ontwikkeling stokte
nu even en er kwamen weinig nieuwe kapittels bij tot het einde van de
De eeuw. Rond 1300 ontstond er echter opeens een hausse van nieuwe
stichtingen, waarin ook de stichting van het kapittel te Breda viel
(1303) .

De nieuwe groep van kapittels
Rond het jaar 1300 brak er in de Nederlanden en stroom van kapittelstichtingen door. Dit valt onder andere op te maken uit de lijst
14
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van kapittels in het boek van M. Schoengen.v" Tu ssen het jaar 1172
(Thorn) en het jaar 1294 (Aardenburg ) kwam er geen enkele nieuwe
stichti ng voor . Pas na 1294 veranderde dit, en na Aardenburg verschenen er nieuwe coIIeges in Diest (1296) , in 1303 te Breda en Zaltbommel en in 1310 te Geertru idenberg . Wa arom nu opeens deze stroom en
in welke opzichten onders cheidden de nieuwe stichtingen zich van de al
bestaande groep?
Bij de stichting van de nieuwe groep moeten economische factoren
een grote rol gespeeld hebben. E r moest immers voor gezorgd worden
dat elke kanun nik in zijn levensonderhoud kon voorzien via zijn prebende. De prebendes bestonden uit roere nde en onroerende goederen,
waaruit de ren tes voortkwamen waarvan de kanunniken leefde n.
Voor een groot gedeelte konden de nieuwe kapittels terugvaIIen op
de al aanwezige rijkdom in de parochiekerken . In vroegere tijden waren
al vele kapelanieën en vicarieën gesticht .v" De bedieners moest en in ruil
voor een bepaalde vergoeding missen opdragen en bidd en voor het heil
van de stichters, die meestal plaatselijke heren waren.v? In Brabant
namen de donaties aan kerken zelfs zulke grote vorme n aan, dat er in de
13e eeuw beperkende maatregelen moesten worden uitgevaardigd. In
het jaar 1229 verbood het stad sbestuur van Brussel het aan de burgers
iets aan de kerk te schenken dat onder de jurisdictie van de stad viel,
zonder er van te voren belasting op te hebben afgedragen aan de stad .68
Hert og Jan I van Brabant verbood aan de abdijen nog meer goederen
uit zijn domein te verwerven zonder zijn toestemming. Verder verschenen er rond deze tijd meer van dit soort bepe rkende maatregelen .v''
Aan het einde van de 13e en in het begin van de 14e eeuw werden
de inkomsten van de kapelanieën omgebouwd tot prebendes voor kanunniken. Zo was bijvoorbeeld de parochiekerk van Geertruidenberg al
zo rijkelijk bedeeld, dat de abdis van Thorn (zij bezat het collatierecht )
in 1310 aan de bisschop van Luik verzocht hier een kapi ttel te mogen
stichten.t? Andere voorbeelden zijn Zaltbommel,"! Hoksem ( 1344)72
en Nijmegen (1 469 ). 73
Ze namen niet aIIeen de inkomsten van de oude kerk over, maar
dikwijls ook nog het bedienend personeel. Soms kon een kapi ttel voortbouw en op een reeds bestaand coIIege van pr esentie- of memorieheren,
15
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dat verenigd was onder de leiding van de pastoor en met als leden de
vicarissen en de altaristen van de kerk. 74 Aan het hof van de graven van
Holland te 's-Gravenhage was van ouds een kapel verbonden, die door
vier kapelaans bediend werd. Deze kapelaans volgden de regels van
wereldlijke kanunniken en ze beschikten elk over een prebende.tf
A. Hamilton-Thompson suggereert dat in Engeland vele kapittels teruggingen op gemeenschappen van zeven priesters .?"
Een andere belangrijke factor was het uitstralende effect van de al
bestaande kapittels. Hun ontwikkeling was voltooid en ze werde n tot
pasklare voorbeelden, die gemakkelijk overgenomen konden worden.
Tevens hadden de Domkapittels in de 13e eeuw veel aan prestige gewonnen, wat tot uiting kwam in hun toenemende invloed."? De Domkapittels stelden zich steeds onafhankelijker op ten opzichte van de
bisschop en ze namen een steeds groter deel op zich van het bestuur van
het diocees. I n het bisdom Luik (waartoe ook Breda behoorde ) genoot
het Domkapittel zo veel prestige, dat in het jaar 1288 een synode bepaalde, dat alle kerke n van het bisdom hun plechtigheden moesten regelen naar het voorbeeld van de Domkerk. 78
De al bestaande gaven niet alleen het goede voorbeeld, maar dikwijls
hielpen hun leden actief mee bij het oprichten van een nieuw kapittel.
Twee Utrechtse kanunniken stichtten in 1303 te Zaltbommel een collegiaal kapittel.I? De statuten werd en afgeleid van de Domkerk te Utrecht ,
waarvan een van de stichters (Gerardus van Nassauwen) lid was .8 0 De
stichter van een kanunnikencollege te Hoksem (B .) in 1344, Jan van
Hoxem, was onder andere kanunnik in Luik .s!
Aan drie voorwaarden was nu voldaan : men had een financiële en
personele basis om op terug te vallen en men beschikte over het voorbeeld (en dikwijls de hulp) van de al bestaande instellingen. Toch verliep in het begin alles nog erg aarzelend en de eerste stichtingen gingen
veelal uit van de geestelijkheid .ê- De wereldlijke heren traden echter
ook steeds actiever en zelfstandiger op en de heer van Diest rustte al in
1297 zijn kerk uit met zo'n prestigegevend kapittel. 83 De heer van
Sittard volgde twee jaar later zijn voorbeeld.s"
Wat waren de kenmerken van de nieuwe groep? Opvallend zijn de
grote overeenko msten tussen de oude en de nieuwe stichtingen wat be-
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Graaf Engelbrecbt I van Nassau presenteert omstreeks het jaar 1426
aan het kapittel Johannes Sonck als opvolger van de overleden Heinricus
Anyer (ARAND no. 1367, een minuut)
Engelbert us comes etcete ra vener abilibus viris dominis decano et capit ulo
ecclesie collegiate beate marie in Breda, leodyensis dyocesis.
Salutem in domino cum veritatis cogniti one. Noveritis quod ad canonieaturn et prebendarn" ) in dicta ecclesia
collegiata, ad presens vacantem per
mortem seu liberam resignationem
quondam domini H einrici Anyer, ult imi dum vixit et decessit rectoris illius
canonicatus, collatio presentatio seu
qu evis alia dispositio ad nos rat ione
dominii nostri de Breda ad presens
dinoscitur pertinere. Dilectum nobis
dominum Johannem Sonck, presbyteru m cameraeensis dyocesis, vobis in
dei nornine present arnus. Supplicans
quatenus dietu rn dominum Johanne m
in vestrum canonicaturn et confratre m
in dicta ecclesia recipere et admitt ere
dignemini et velitis. Stallum in choro
et locum in capitulo dicte ecclesie
cum plenitudi ne Iuris canonici eidem
assignanres. Adhibitis solempnitatibus
in talibus fieri debitis et consue tis.
Datum etc .

".) (in de kant lijn) altaris beate marie
in capella nostra diete ecclesie
breda .

Graaf Engelbrecht etc. aan de zeer
eerwaarde manne n en heren deken en
kapittel van de collegiale kerk in Breda, gelegen in het diocees Luik.
Gegroe t in de heer met kenn is van
de waarheid . He t zij U bekend dat tot
het kanonikaat of prebende") in de
genoemd e collegiale kerk die op dit
moment vakant is door de dood of
vrijwillige afstand van wijlen heer
H einricus Anyer , zolang hij leefde en
tot hij stierf de laatste rector van dat
kanonikaa t, en waarvan de collatie
presen tatie of enige andere regeling
nu wordt onderscheiden aan ons toe
komen vanwege ons domein van Breda.
Wij presenteren in Gods naam aan
jullie de ons geliefde heer Johann es
Sonck, priester en afkomstig uit het
diocees Kamerijk. Wij smeken U de
genoemde heer Johannes in uw kanonikaat en als medebr oeder waard ig te
ont vangen en toe te laten en dat gij
wilt toewijzen een zetel in het koor
en een plaats in het kapittel van de
genoemde kerk met de volheid van het
kanoniek recht aan dezelfde persoon .
Met gebruikmak ing van de plechtigheden die bij dergelijke gelegenheden
horen en gebrui kelijk zijn.
Datum etc.
". ) van het altaar van de heilige Maria
in onze kapel in de genoemde kerk
te Breda.
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3. Zegel van Anthonis Bille van der
Heyden , kanunnik te Breda, 1438-1457

Zegel van Willem Alfijn,
kanunn ik te Breda, 1486-1494

Koninklijk Hu isarchief,
's - G r -a vcn h age
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Algemeen R ijksar chief ,
"s-G r avcn h age

treft de inrichting. Dit moest wel, daar de oude model had den gestaan
voor de nieuwe. Wel viel bij de nieuwe groep de rol van de proost
weg .S 5 De proosten waren impopulair geworden door hun macht smisbruik en hun rijkdom . In de Be eeuw onts tond er een reactie tegen het
insti tuut van de proosdij; in Zuid-Nederland werd de proosdij toen veelal
afgeschaft .s6 De deken nam toen de taak van de proost over en hij ging
de lakens uitdelen op het gebied van de discipline en de zielzorg.
De nieuwe kap ittels konden een belangrijke rol gaan spelen in hun
stad, doordat zij meestal de bestuurstaken van de pastoor op zich namen.
I n Nijmegen nam het college de bevoegdheden èn het inkomen van de
pastoor over, de deken stelde voortaan de zielzorger aan. Te Zaltb ommel
stond de pastoor in the orie apart, maar in de praktijk was zijn band met
de kanunniken vaster, omda t hij meestal uit hun midden gekozen wer d.ê?
Welke plaats nam het kapittel van Breda in deze ontwikkeling in ?
Financieel : de heren van Breda hadden in de kerk al twee rijke kapelanieën gesticht, welke twee na 1303 omgevormd moesten worden tot
vier prebendes. Verder ware n de inkomsten van de Bredase pastoor zo
hoog opgelopen dat hijzelf èn een kanunnik daarvan goed zoude n kunnen
leven. ss Personeel: voor Breda is te vermoeden, dat clerici die al aan de
kerk verbonden waren, lid werden van het kapittel. De eerste leden
moeten immers ergens vandaan gehaald zijn en het is vooral waars chijnlijk, dat de vier uit de omgeving van Breda afkom stige kanunniken reeds
op de een of andere manier aan de kerk verbonden waren .ê? Verder
kunnen we voor Breda de invl oed vermoeden van het nabijgelegen kapittel van Hilvarenbeek. De stichter van het Bredase college, Ja cobus,
bestuu rde het dekenaat Hilvarenbeek en hij moet uit hoofde van zijn
functie kontakt hebben gehad met de Beekse kan unniken .v? Vervolgens
waren nog de kapittels van Luik en Thorn bet rokken bij he t to t stan d
komen van de collegiale kerk te Breda: magist er Macarius van den
Bosch, kanunnik te Luik, en de abdis van Thorn voerden de wil uit
van de stichter Jacobus.
Wat de stichti ng zelf betreft vormt Breda, evenals Zaltbommel, nog
een tussenoplossing, daar het initiatief genomen werd door een clericus,
Jacobus, maar wel in nauw overleg met de heer van Breda, Raso II van
Gaveren .9 1
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De positie van de pastoor werd op dezelfde manier opgelost als later
(1469) in Nijmegen. Het college nam de bevoegdheden en het inkomen
van de pastoor over en voortaan droeg de deken de zielzorg op aan een
priester, die al op de een of andere manier aan de kerk verbonden was. 92
IV. CONDITIES VOORAF
IVa. Wie stelde te Breda de kanunniken aan?
In de middeleeuwen (en ook nu nog) was dit een belangrijke vraag:
wie besliste inzake de benoeming in een kerkelijk ambt?93 Wereldlijke
heren, zoals de keizer, hadden er belang bij, dat op de belangrijke kerkelijke posten aan hun zaak toegewijde mensen kwamen. Deze personen
hadden dan tegelijk een inkomen, want aan elk ambt (officie) was een
inkomen verbonden (beneficie).94
De paus probeerde, vooral vanaf de Be eeuw, allerlei personen die
aan de curie verbonden waren als kanunnik aangesteld te krijgen. De
koningen en landsheren probeerden op hun beurt weer de mensen die
een functie bekleedden in hun bestuursapparaat te voorzien van een
beneficie. De leden van het kapittel van Lincoln, door de paus en de
koning van Engeland benoemd, waren voor het overgrote deel hun bestuursmedewerkers, op zoek naar een goed Inkomen.P''
In de middeleeuwen bestonden er verschillende mogelijkheden om
een kapittel aan te vullen. De kanunniken konden zelf nieuwe collegae
aantrekken. Deze situatie bestond te Erfurt in de 13e en 14e eeuwen
gaf daar aanleiding tot het binnenhalen van allerlei familieleden van
zittende kanunniken.vê
Een tweede mogelijkheid om ergens benoemd te worden, bestond er
uit, dat men het aan de paus vroeg. In de late middeleeuwen hadden de
pausen het recht opgeëist om overal openstaande beneficies op te vulIen.?? Meestal vielen deze beneficies toe aan Fransen en Italianen, die
verbonden waren aan de curie. In de praktijk beperkte de macht van de
paus zich en lang niet alle pauselijke benoemingen werden geëffectueerd. 98 Te Breda bleek niets van enige pauselijke invloed op het benoemingsbeleid.
Voor het merendeel van de collegiale kerken in Brabant en Holland
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gold dat een leek of clericus, als patroon van de kerk, de nieuwe leden
aanstelde. Hun recht hierop ging terug tot de tijd dat ze de kerk gesticht
hadden op hun domein.v" De stichters beschouwden de kerken als hun
privébezit, vandaar de benaming Eigenkerken.tv?
Onder invloed van de kerkelijke hervormingsbeweging verdween
het Eigenkerkenrecht en het werd vervangen door het patronaatsrecht.I" I
Het voordragen van de zielzorger: het presentatierecht, was een van de
belangrijkste rechten waarover de patroon beschikte.lv'' In theorie moest
de patroon de kandidatuur van de nieuwe priester eerst voordragen aan
het bestuur van het diocees. De aartsdiaken onderzocht dan of de kandidaat oud genoeg was, kennis van het Latijn bezat en een goed zedelijk
bestaan leidde. De aartsdiaken had vervolgens het recht om - weer in
theorie -, indien de kandidaat hem niet beviel, een andere aan te wijzen. lOS
In dezelfde periode droegen vele leken hun rechten op de kerk over
aan de bisschop, een kapittel of een klooster. Deze geestelijke instelling
werd dan de "dominus" van de kerk. Volgens Placidus droegen zoveel
leken hun rechten over aan een kerkelijke instelling, dat het lekenpatronaat een uitzondering ging vormen.l° 4 Dit lijkt me echter een zeer overdreven stelling, want er waren aan het einde van de middeleeuwen nog
genoeg kapittels aan te wijzen waar lekenpatroons de prebenden begaven. Voorbeelden hiervan in de buurt van Breda waren Hilvarenbeek,
St.Oedenrode en Oirschot. l o 5 Verder beschikten de Bourgondische
hertogen in de 15e eeuw over de patronaatsrechten van vele kapittels in
de Nederlanden.tv" De Bourgondiërs plaatsten in deze kapittels aan hun
zaak toegewijde personen.lv?
Te Breda beschikten de heren van Breda van oudsher over de patronaatsrechten van de kerk. De stichting van het kapittel in 1303 verliep dan ook in nauw overleg met de toenmalige heer van Breda, Raso IJ
van Gaveren. I OS De eerste acht kanunniken mocht de stichter zelf benoemen, maar in het vervolg zou dit voorrecht toevallen aan de heer
van Breda. l o9 Uit de 15e eeuw zijn een aantal akten bewaard gebleven
in het archief van de Nassause Domeinraad, waarin de Nassau's als heren
van Breda aan het kapittel verzoeken om een nieuw lid aan te stellen,
als opvolger van een (meestal) overleden kanunnik. 11 0 De benoeming
van een kanunnik ging zo volledig buiten het bestuur van de diocees om.
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De deken zouden de kanunniken zelf uit hun midden mogen kiezen.
Wel moest het toekomstige hoofd van het kapittel de goedkeuring wegdragen van de patroon en het diocesane bestuur. In latere tijden kwam
hier verandering in en kregen de heren van Breda een steeds grotere
greep op de benoeming van een nieuwe. Hij wordt niet meer aan het
bestuur van het diocees voorgedragen, maar direkt aan het kapittel door
de heer van Breda. Zo draagt 23 mrt 1463 Jan van Nassau Raso Voecht
voor aan het kapittel als deken .U! De deken mocht op zijn beurt de
pastoor niet meer aanstellen , deze werd voortaan door de heren benoemd
en daarna voorgedragen aan de deken van Beek of aan de aartsdiake n.
Het vroegste voorbeeld hiervan dateert van 1435 .112 Ook gingen de
heren aan het einde van de 15e eeuw de inkomsten van de pastoor aanvullen met een kanunnikenprebende.Uê Dit maakte het mogelijk om
hoog gekwalificeerde krachten als pastoor aan te trekken.
De heren van Breda keken nauwlettend toe op de Onze LieveVrouwekerk, want de kerk stond op hun domein en in deze kerk lieten zij zich
begraven. De prachtige grafmonumenten van de Polanens en de Nassau's zijn nu nog te bewonderen in de Grote Kerk. De kanunnike n
moesten toezicht houden op deze graven en er voor zorgen dat op tijd
de missen voor de overledenen gelezen werden.l 14 In het jaar 1372
stichtte Jan van Polanen een twaalfde kanunnikenprebende speciaal voor
het lezen van missen bij zijn familiegraf in het koor. 115
Verder beheerste de heer via zijn kapittel het religieuze leven van
de stad, omdat hij via het kapittel kon toezien op de overige geestelijke
instellingen van de stad, zoals het Begijnhof, de Heilige Geesttafel, de
St. Joostkapel en de school. Het kapittel had de supervisie hierop overgenomen van de pastoor. Op de relatie tussen de school en het kapittel
zal verderop ingegaan worden .
De heer van Breda beheerste als patroon van de kerk het kapittel
en er kwamen natuurlijk alleen maar mensen in die hem goedgezind
waren. Het kapittel raakte zo wel met handen en voeten aan hem gebonden. Dit blijkt goed uit de manier waarop zij de heer aanspraken
(hoewel misschien deels beleefdheidsfrase ) . Rond het jaar 1470 sloot
het kapittel een uiteenzetting aan de heer af met de volgende zin : "Uwre
willige dienre deken ende kapittel uwer kercken tot Breda".116
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IVb. Hoeveel kanunnike n telde het kapittel te Breda?
In theorie
In de late middeleeuwen hadden alle kapittel s een vast aantal leden,
wat samenhing met de ekonomische inrichting. In de loop van de 12e
en 13e eeuw was het vermogen van de kerk opgedeeld in prebenden,
die elk in het levensonderhoud van één kanunnik voorzagen, waaruit
volgt dat het aantal kanonikaten nooit het aantal prebendes kon overschrijden .u 7
Het kapittel van Breda moet dus ook een vast aantal kanunniken
hebben gehad, maar hoeveel waren het er precies? Over deze kwestie
lopen de meningen namelijk nogal uiteen. M. Schoengen gaf in zijn lijst
van kapittels een aantal van 8 tot 14 aan voor Breda. u s In het voorwoord van zijn uitgave van het Obituarium van de Grote Kerk noemde
Hoynck van Papendrecht een aantal van dertien kanunniken, in 1388
werd er volgens hem nog één aan toegevoegd.U" De meest moderne
auteu r, Pater Placidus, meent dat er aanvankelijk tien geestelijken aan
het kapittel verbonden waren , maar hij is het met Hoynck van Papendrecht eens dat Jan van Polanen er nog een preb ende aan toevoegde.
Deze prebende werd ook wel de "prebenda minor " genoemd. P "
Hoeveel kanunniken waren er nu echt ? Voor het oplossen van dit
probleem leek het nodig de bronnen nog eens grondig te raadplegen.
Jacobus, de stichter van het kapittel, stelde in 1303 de inkomsten vast
voor in ieder geval acht kanunni ken , in de oprichtingsakte worden ze
met name genoemd. Verder hield Jacobu s de mogelijkheid open voor
het splitsen van de inkomsten van twee rijk bedeelde kapelanieën in
vier preb enden .tê ! Een van de twee was echter al aan het klooster Catharinadal geschonken , zodat ik, net zoals Placidus , uitkom op een aantal
van tien .
Placidus vermeldt echter niet in zijn bijdrage, dat in het oprichtingsdocument te lezen valt, dat uit de inkomsten van de pastoor nog een
prebe nde gevormd moest worden, waarvan een elfde lid onderhouden
kon worden. 1 2 2
Dat die elfde kanunnik er kwam, blijkt gedeeltelijk uit het feit dat
in 1372 (niet in 1388 zoals Hoynck van Papendrecht beweerde) Jan
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van Polanen een twaalfde prebende stichtte. De twaalfde kanunnik stond
gelijk met zijn collegae wat betreft zijn plaats in het koor "stallum in
choro" en zijn stem in de kapittelvergadering "vocem in capitulo", maar
economisch stond hij apart van de anderen, doordat hij alleen van zijn
prebende moest leven. Hij deelde dus niet mee in de overige opbrengsten van de kerk, ondermeer de dagelijkse uitdelingen en de opbrengsten
van de anniversaria.P"
In het begin van mijn onderzoek dacht ik net als Placidus, maar dan
op andere gronden gebaseerd, dat er maar elf leden waren. In de laat
15e eeuwse rekeningen telde ik namelijk nooit meer dan elf leden. 124
De afwezigheid van de twaalfde in de kapittelrekeningen valt nu gemakkelijk te verklaren uit zijn autarkie, want hierdoor viel hij buiten
de administratie.
Magister Jacobus Zeghen moet een voorbeeld geweest zijn van zo'n
twaalfde kanunnik. Hij wordt wel tot 1496 vermeld als lid van het
kapittel, maar vóór deze datum kwam hij niet voor in de rekeningen.Pê
Dit zelfde is het geval met Hieranimus van Oesterzeel.vê''
Verder bewijs voor die twaalfde prebende is te vinden in de bronnenuitgave van Cerutti. Bij de regeling van een geschil tussen de heer
van Breda en zijn kapittel in 1464 werd uitvoerig melding gemaakt van
die twaalfde. 127
Hopelijk is nu toch duidelijk genoeg aangetoond dat het kapittel
aanvankelijk elf leden telde. Dit aantal werd in 1372 uitgebreid tot
twaalf. Deze laatste stond echter door zijn taak en inkomen een beetje
apart van de rest. Met twaalf leden was men uitgekomen op het ideale
getal. Waren de apostelen ook niet met zijn twaalven?128
De praktijk
In theorie waren er dus twaalf kanunniken verbonden aan de collegiale kerk te Breda. Het is echter nog maar de vraag of deze twaalf
leden in de praktijk altijd wel aanwezig waren. Daarom zal nu in het
kort wat gezegd moeten worden over het naleven van de residentieplicht
door de leden van het kapittel. Onder residentieplicht verstond men de
eis van voortdurend verblijf van de bezitter van de prebende in de plaats
waar zijn beneficie zich bevond. 129
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Net zoals een aantal andere kapittels stelde Breda in het jaar 1309
verplicht, dat de kanunn iken tenminste een bepaalde periode in Breda
moesten verblijven, te weten tien maanden . De twee maanden die overbleven mocht men gebruiken om, met toestemmin g van de deken , zaken
elders te regelen. P v In 1465 werden de toegestane redenen voor afwezigheid nader omschreven : de kanunniken mochten op familiebezoek,
peter zijn bij een doopsel, op pelgrimstocht en vluchten voor de pest.
Bleek de reis naderhand met een minder ernstig doel, dan volgde een
straf, die opgelegd werd door de deken en het kapitteJ.13l
In werkelijkheid bleven vele kanunniken langer weg dan de toegestane twee maanden. Een indicatie is de speciale kapit telvergadering
van 1383, tijdens deze bijeenkomst waren maar acht van de twaalf leden
aanwezig.132 In de 15e eeuw trad er een lichte verbetering in en een
oorkonde uit het jaar 1486 werd door maar liefst elf kanunniken ondertekend.133 Uit de kapittelrekeningen was af te leiden, dat aan het einde
van de 15e eeuw gemiddeld twee kanunniken afwezig waren . Vooral de
twee opeenvolgende pastoors met een kanunnikenprebende, Willem
Alfijn en Jan de basterd van Nassau, schitterden voortdurend door afwezigheid. De inkomsten van hun prebenden vervielen toen aan het
kapittel. 134
De grote oorzaak van het ontduiken van de residentieplicht was het
bezit van verscheidene beneficies tegelijkertijd door één kanunnik. De
kerkelijke overheid verbood dit even regelmatig als zij dispensaties verleende en vele lekenpatroons konden hun trou we dienaren blijven voorzien van vele goed geld opleverende beneficies. Het laat middeleeuwse
gedicht De Blauwe Schuit geeft een kort sarcastisch commentaar op deze
praktijken en stelt de hebzucht van de kanunniken ten toon.
Of die papen en provende heren (kanunniken)
Die haer proven permuteren (ruilen)
Om ander proven die arger sijn
Ende nemen daerof dat gheldekijn.135
Ook te Breda was hier op grote schaal sprake van; zie hiervoor de
bijlage over de andere beneficies van de kanun niken. Velen verkregen
andere, lagere beneficies in en rond Breda. Anderen bezaten proven ver
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uit de buurt van Breda, onder deze groep moeten we de mensen zoeken
die niet of nauwelijks in Breda resideerden. Te veronderstellen is dit
van Robertus van Drongelen (kanonikaten in Utrecht en Luik) en van
Bonifatius de Platea (kanonikaten in Mechelen en St.Omaars ), te bewijzen valt het van Willem Alfijn, proost van St. Pancratius in Leiden,
domkanunnik van Utrecht, rector van de kapel Johannes de Evangelist
te Oudenbosch en hoofd van het landdekenaat Hilvarenbeek. Willem
Alfijn was een zo druk bezet persoon, dat hij van 1486 tot aan zijn dood
in 1494 niet meer in Breda resideerde. 1 3 6
Een prebende stond nooit lang leeg na het overlijden van een kanunnik. Dit beeld komt naar voren door vergelijking van de data vermeld in het Obituarium met de data opgegeven in de voordrachtsbrieven
van de Nassau's. Een negental exemplaren zijn bewaard gebleven, dikwijls in een niet al te beste staat. Uit deze bewaarde exemplaren blijkt
dat alle prebendes binnen een maand opnieuw toegewezen werden. In
dagen kon het oplopen van één dag (na de dood van Amelius de Druenen) tot maximaal achttien dagen (na de dood van Henricus Bye). Tien
dagen lijkt een vrij goed gemiddelde te zijn.13 7
IVc. De eisen gesteld aan een kanunnik
In theorie moesten de kanunniken aan een aantal voorwaarden voldoen om in het kapittel opgenomen te worden. Bij de behandeling hiervan zal tevens iets van de uitwerking in de praktijk aangegeven worden.
Wettige geboorte. Geboorte uit een erkend huwelijk was een voorwaarde om in de geestelijke stand te treden. Deze maatregel nam de
kerk vooral om de kinderen van de geestelijken wegens "defectum natalium" uit de clerus te kunnen weren. 13 8
Toch waren er voor de zonen van clerici nog wel mogelijkheden om
hun vaders carrière voort te zetten. De paus kan dispensatie verlenen
of de Duitse keizer kon het kind wettigen. De Bredase kanunnik Wilhelmus van Oesterzeel maakte van de laatste mogelijkheid gebruik in
het jaar 1477, want in dat jaar wettigde de paltsgraaf Cornelis Cibro
namens de keizer zijn zoon Hieronimus. 1 3 9 Hieronimus verkreeg in het
jaar 1501, net zoals zijn vader een kanonikaat te Breda. 140
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Leeftijd. I n de Bredase statuten wordt nergens melding gemaakt
van een minimumleeftijd. De aanstaande kanunnik moest echter minstens subdiaken zijn om in het kapittel te worden opgenomen en voor
de wijdingsgraden golden minimumleeftijden. In de middeleeuwen bestonden hier nog geen algemeen geldende regels voor, maar paus Clemens
V (1 305-1314 ) stelde de minimumleeftijd voor subdiakens op achttien
jaar; diakens en priesters moesten respectievelijk twintig en vijfentwintig jaar oud zijn.14 l De meeste kapitt els namen deze leeftijden als richtsnoer en ze stelden hun minimumleeftijden tussen de eenentwintig en
vierentw intig jaar.l 4 2 Voor Breda moeten dergelijke leeftijden, bij gebrek aan tegensprekend materiaal, ook maar aangenomen worden.l 4 3
De wijdingsgraad. Een nieuw lid moest dus minimaal de wijding van
subdiaken ontvangen hebben.l 4 '1 De oprichtingsakte bepaalde dat zich
onder de eerste acht kanunn iken twee subdiakens moesten bevinden,
drie diakens en drie pri esters .l sf
De subdiakens hadden tot taak de priesters aan het altaar te assisteren, ze mochten echter het allerheiligste niet aanraken, maar weer wel
het epistel zingen. 14 6 De diaken deelde het allerheiligste uit, maar het
was hem niet toegestaan de zegen te geven.14 7
In ieder geval 22 van de 85 kanunniken bracht en het tot priester .v-"
Het moeten er echter meer geweest zijn, gezien het feit dat het bronnenmateriaal voor de 14e eeuw veel te beperkt is en het van de meeste
dekens te veronderstellen -is dat ze priester waren. l 4 9
Het is niet meer vast te stellen of aan deze indeling: twee subdiakens, drie diakens en drie priesters, strikt de hand is gehouden. In
het jaar 1486 bezaten in ieder geval vier kanunniken de priesterwijding.l 5 0
Bij het subdiakona at begon volgens de kerkelijke authoriteiten de
verplichting van het celibaat. Dit verbod leverde nogal eens problemen
op, daar de statuten uitd rukkelijk aan de kanunniken moesten verbieden : het hebben van concubines en het samenwonen met een vrouw in
hun huis. Als uit dit soort verhoudingen kinderen voortkwamen, mochten ze niet bij hen in huis blijven wonen.V! H et herhaald voorkomen
van deze verboden impliceert al, dat dit kwaad in de praktijk moeilijk
tegen te gaan was. Voor zover na te gaan bezaten een vijftal Bredase
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kanunniken kinderen.l 52 Alleen is het bij gebrek aan gegevens over hun
leeftijden niet na te gaan of ze deze kinderen vóór of na hun aanstelling
als kanunnik kregen.
De al genoemde Willem van Oesterzeel vormt een mooi voorbeeld.
Willem moet een aantal jaren vóór 1477, waarschijnlijk bij een vrouw
genaamd Gertrude, een kind verwekt hebben.l 53 Willem moet toen
ongeveer 39 jaar oud geweest zijn en hij was toen waarschijnlijk al gewijd tot subdiaken. Naast een zoon Hieronimus verwekte Willem nog
een dochter met de naam Barbel.
V. DE OPLEIDING VAN DE KANUNNIKEN
De hele middeleeuwen door bleven kerk en onderwijs nauw met
elkaar verbonden. De clerus, als de best opgeleide klasse van de bevolking, zag toe op het onderwijs en vele steden bezaten een Latijnse
school, waarvan de leiding bij geestelijken berustte. 154
Op de Latijnse school ontvingen vele kinderen uit de "upper-class"
hun onderricht. De lagere klassen van de maatschappij zullen wel niet,
uitzonderingen nagelaten, deze school bezocht hebben, daar zij niet over
de fondsen beschikten om hun kinderen zolang uit het productieproces
te houden en de simpele technologie van die tijd vereiste geen verdere
opleiding van de gewone man. 155
De Latijnse school van Breda stond onder het toezicht van het kapitteJ.156 In Brabant geen abnormale zaak, want in Turnhout, Mechelen
en Den Bosch waren soortgelijke regelingen getroffen. In het graafschap
Holland bestond een andere situatie; hier ressorteerden de meeste scholen direkt onder de graaf.157
Vanwege de nauwe banden met het kapittel werd de Latijnse school
ook wel een scholasterie genoemd. 158 De scholaster was de kanunnik
die van oudsher belast was met de leiding van de schooJ.159 Voor Breda
blijft de rol van de scholaster onduidelijk. We komen in het jaar 1395
een Wilhelmus Fortis/Sterken tegen als kanunnik en scholaster van de
collegiale kerk te Breda, terwijl in de statuten deze functionaris nergens
genoemd wordt.l 60 Hiervoor én hierna komt deze functie niet meer in
de bronnen voor.
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Een mogelijke oplossing is te vinden door te kijken naar de ontwikkeling elders. In het kapittel van 's-Hertogenbosch verdween namelijk
ook in de 15e eeuw de scholaster. Zijn taken werden overgenomen door
de cantor, welke functionaris zorg droeg voor de choralen: de zingende
knaapjes van de kerk. 1 6 1 De choralen namen in de 15e eeuw steeds
meer de taak over van de leerlingen van de school om in de kerk te
zingen. 1 6 2 Eind 15e eeuw hebben ook de Bredase kapittelrekeningen
het over een speciale kanunnik , Jan van Aeth , die belast was met de
zorg voor de cholaren. In Breda wordt deze function aris niet betiteld
aIs cantor, maar als choraalmeester. 1 6 3
Mede hieraan moeten we de steeds losser wordende band tussen
kapittel en school toeschrijven. Het Bredase stadsbestuur kon in deze
eeuw een steeds vastere greep op de school krijgen, wat ook vele andere
steden nastreefden. tvt De stad keerde aan de schoolmeester een wedde
uit en de schepenen gingen zelf de nieuwe leerkrachten aantrekken. De
bemoeienis van de kanunniken met de Latijnse school was nu zo klein
geworden - het kapittel deed niet veel meer dan achteraf toestemming
verlenen - dat het zinloos werd om met de kontrole op de school een
aparte kanunnik te belasten .
AIIe uit Breda en Baronie afkomstige kanunniken moeten hun opleiding gestart hebben op deze school. Ze betraden als leerling de school
tussen de zeven en tien jaar oud en bleven gedurende acht jaar of iets
minder lessen volgen. Het lesprogramma ving aan met een inleidende
Nederlandse cursus, na deze twee jaar begon pas het onderricht in het
Latijn. Het meest gebruikte handboek hiervoor was de A rs Minor van
Donatus. Verder kregen de leerlingen nog onderricht in de logica en
de muziek, dit laatste met het oog op het zingen in de kerk. 1 65
Aansluitend op de Latijnse school kon men een universitaire opleiding gaan volgen, want de jongens bezaten daarvoor nu een voldoende
kennis van het Latijn .1 6 6 Roelof Zebrechts hield bij de stichting van
een studiebeurs voor arme studenten in het jaar 1480 rekening met een
universitaire studie en hij bepaalde aldus: "gecoren sal worden een arme
jongen tusschen de seven ende thien jaren oudt wesende, die bequam
sal wesen ter Ieeringhen ende ter scole te gaen, dewelke acht jaer ter
scole gaen ende leeren, te weten tot Breda, totter tijt toe dat hy bequam
27

Jaarboek De Oranjeboom 34 (1981)

sal wesen om buyten te reysen, ende alsdan buyten in een particulaer
oft universael schole totter tijt toe die acht jaren vervult sulle n sijn .1 6 7
Het un iversiteitsbezoek hield verband met het ingewikkelder worden
van kerk en staatsbestuur aan het einde van de middeleeuwen. De zich
uitbreidende bareaucratieën kregen behoefte aan ku ndige mensen en het
gevolgd hebben van een kapittelschool gold niet meer als voldoende
om allerlei ingewikkelde zaken op bestuurlijk gebied met succes aan te
pakken.l 6 S Sommige kapittels gingen zo ver een aan tal jaren universitaire studie verplicht te stellen voor nieuwe leden.1 6 9
Pas in de 15e eeuw begon deze ontwikkeling in Breda goed op gang ,
te komen. I n de 14e eeuw speelde de universiteit nog geen grote rol in
he t leven van de Bred ase kanunniken en slechts vijf van de 42 leden
volgden in deze eeuw een hogere opleiding.U" Deze vijf kwamen dan
nog, op één na ( Lambertus de Rivo/de Beke ) , allemaal van buiten de
Baronie en het is nog maar de vraa g hoeveel van hen ech t te Breda
resideerden.t"! Magister Johannes de Pe rnes was de eerste academisch
geschoolde kanunnik die aantoonbaar lijfelijk aanwezig was in Breda,
maar hij was de enige onde r de acht aanwez ige kanu nniken in het jaar
1383. 1 72
Aan het einde van de 14e eeuw trad er een verbetering op in de
situatie. Vele leidinggevende Bredase families, die al schepenen en dienaren aan de heren van Breda verschaften, zagen toen de noodzaak in
van een universitaire studie en maakten geld vrij voor de ver dere studie
van hun telgen .1 73 Vanwa ar deze ver andering?
Als eerste punt - en bela ngrijkste - dien t genoem d te worden , het al
vermelde ingewikkelder worden van het bestu ur. Vooral de Polanens
en de Nassau's kregen een gro te behoefte aan kun dige en goed opgeleide mensen voor het toezicht op hun grote grondbezit en het begeleiden
van hun uitbreidende politieke activiteiten. De graven van Nassau onderhielden om deze reden nauwe kontakten met de universiteiten en het
was geen toeval dat een Nassau, Engelbrec ht I , aan de wieg stond van
de Leuvense universiteit.Uv
Ten tw eede werden de universiteiten vanuit Bred a gemakkelijker
bereikbaar . In 1388 werd de Keulse universiteit opgericht en in 1426
volgde Leuven . De meeste kanunniken bezochten één van deze laatste

28

Jaarboek De Oranjeboom 34 (1981)

twee, met Leuven als koploper, zoals blijkt uit de onders taande tabel.
Leuven 9x
Keulen 6x
Parijs
3x

Rome
Ix
Verschillende universiteiten 3x
Onbekend
l lx

Ten derde moeten we denken aan de pioniersfunetie van de familie
de Beke/de Rivo uit Breda, een geslacht met een rijke traditi e op het
gebied van het leveren van geestelijken. Een hunne r, Radulphus de Beke,
was de eerste bekende Bredanaar die het nut inzag van een bezoek aan
de universiteit. H ij bezocht er maar gelijk vijf en werd in zijn tijd een
beroemd en invloedrijk man .175 Andere Bredanaars gingen al vlug zijn
voorbeeld volgen.
Het gevolg van dit alles was, dat de heer van Breda steeds meer
academisch geschoolde personen kon en ging aantrekken, mede omdat
het kapittel aan zijn leden de ruimte bood buiten Breda te gaan studeren. 176 I n 1396 studeerde de kanunnik Arnoldus, filius quondam Arnoldi de Hoerne, in Keulen ;' dertig jaar later studeerde Jacobus Beys,
"canonieus ecclesiae beate Marie" te Leuven. Verscheidene collegae
volgden hun voorbeeld.177
Volgens de officiële regels verloor men zijn inkomsten als men langer
dan de toegestane twee maanden afwezig was. In de praktijk viel hier
wel een mouw aan te passen. De kapittelrekeningen van het jaar 1494/95
vermeldden dat de inkomsten uit de preb ende van de afwezige Willem
Alfijn naar de deken (Karolus Oudaert ) zouden gaan, die resideerde en
studeerde in "Loven".l 78 De inkomsten uit de beneficies bleven meestal tijdens de studie doorgaan.l"? Toen Karolus O udaert in 1487 kanoniek recht studeerde in Leuven, kon hij terug blijven vallen op zijn inkomsten uit de kapel van St. Agatha in Boekep so
Niet alleen studenten mocht en kanunnik blijven, ook de hoogleraar
in de medicijnen Johann es de Nele (sterft 1439 ) behield tot zijn dood
zijn kanonikaat te Breda.1s1
Het kapittel fungeerde onder andere dus als een studiebeurs. Uit de
gegevens van kapittels in andere plaatsen blijkt dat dit in deze periode
een veel voorkomend verschijnsel is geweest .1S2
In de 15e eeuw gingen vele kanunniken zich uiversitair scholen en
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van minder dan 15% in de 14e eeuw loopt het percentage op tot 60%
in de 15e eeuw. In het jaar 1486 hadden zelfs 10 van de 12 een universiteit bezocht, oftewel 83 %. Breda slaat dan ook geen slecht figuur
meer vergeleken met de andere kapittels. 183
Universitaire graden en studies1 8 4
magister185
14x
artes
18x
civiel recht
2x
kanoniek recht 4x
beide rechten 2x

theologie
medicijnen
onbekend

1x
2x
2x (Van Bergen en
Bercwouden)

De meest bezochte faculteit in de twee eeuwen was de artesfaculteit,
welke studie ongeveer drie jaar duurde en een algemeen inleidend programma bood, dat de basis vormde voor de andere studies,186 Een
aantal specialiseerde zich verder, vooral in de richting van de rechten.
Twee van hen studeerden civiel recht, te weten Johannes de Beke en
Robertus van Drongelen. Vier personen studeerden kanoniek recht:
Willem van Oesterzeel, Karolus Oudaert, Albertus Varentrapp en Wilhelmus Alfijn. Roelandus van Meer en Johannes van Oesterzeelliepen
allebei de rechtenrichtingen. Het kapittel wist de kennis van de eerste
te waarderen en noemde Roelandus "zeere expert".187
Het was opvallend hoe weinig interesse er bestond voor de theologiestudie. De meeste kanunniken volgden liever bij uitstek praktische studies, studies die hen op velerlei gebied inzetbaar maakten en waardoor
ze goed geld opleverende benoemingen in de wacht konden slepen.
VI. DE RECRUTERING
Sociaal
Uit de al verschenen studies over de sociale samenstelling van de
kapittels blijkt, dat per kapittel de samenstelling nogal kon verschillen.
De Domkapittels voerden een zeer selectief aannemingsbeleid. Twee
hunner, Keulen 188 en Straarsburg.tê? reeruteerden hun leden bijna uitsluitend uit grafelijke en hertogelijke geslachten. De Duitse historici
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gebruiken voor dit soort instellingen de term van "Freiständischen Anstalten".190 Andere domkapittels in het Duitse Rijk, zoals Mainz en
Trier, selecteerden wat minder streng.l 91 Zij haalden hun leden uit de
hele ridderschap en worden daarom tot de "gemischtadlige" groep gerekend. Als een gevolg van hun selectieve aanpak moesten de domkapittels hun nieuwe leden van steeds verder gaan halen, omdat de
voorraad van dichtbij snel uitgeput raakte.192
De meeste collegiale kapittels stelden heel wat minder strenge eisen
aan hun nieuwe leden. De collegialen haalden hun leden uit alle hogere
lagen van de bevolking, maar toch overheersten de ministerialen en de
burgers (patriciaat ) en hierom rekende men ze tot de " Gemeinständischen Anstalten". Dit wordt bevestigd door de studies over de sociale
recrutering van de collegiale kapittels te Brieg,193 Erfurt,1 94 Hoei,195
St. Wendelinus te Brussel -P'' en Straatsburg.t ?" Wel bestonden er onderling grote verschillen; het percentage partriciaat kon van ongeveer
10% (Erfurt ) oplopen tot 60 % (Straatsburg, St. Peter).l98 Als gevolg
van hun bescheiden sociale eisen hoefden ze hun kanunniken niet van
ver te halen en het kwam maar zelden voor dat een lid van buiten de
eigen diocees kwam. 199
Voor Breda is de sociale recrutering zeer moeilijk na te gaan, omdat
het archiefmateriaal te veel lacunes vertoont en er in Brabant nog nauwelijks enige studie is verricht over de rol van de verschillende sociale
groepen. Een uitzondering vormt de studie van P. Bonenfant en G.
Despy over de adel van Brabant, maar deze studie loopt maar tot de
De eeuw. 200
Toch valt er wel iets te zeggen over de recrutering van het Bredase
kapittel. Ten eerste: wie werden er geen kanunnik? Net zoals bij de
collegiale kerken kon de lagere sociale groep van ambachtslieden en
boeren niet in het kapittel doordringen. Er zijn bepaalde aanwijzingen
voor, dat ze dit niet zo leuk vonden. 201
Net zoals bij de andere kapittels vernemen we in Breda bijna niets
over de aanwezigheid van leden van hoge adellijke geslachten, zoals
graven en hertogen. We treffen ook geen Nassau's aan, op een bastaard
na dan: Jan de basterd van Nassau. 202 De Nassau's bevonden zich liever
in de invloedrijke en prestige gevende Dornkapittels.w'' Met inbegrip
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van deze bastaard beperkte de adellijke groep zich tot vier personen:
Robertus van Drongelen, Arnoldus de Hoerne, Ludovicus de Loen en
de al vermelde bastaard.2 0 4
Hiernaast kwamen er nog een viertal uit andere ridderlijke families,
meestal afkomstig uit de streek rond Breda. Ik noem hier de familie
van Buersteden, Johannes van Berchem, Arnoldus de Meldert en Philippus van Duvenvoorde. 2 0 5 Philippus was een bastaard-zoon van de
bekende financier en grootgrondbezitter, Willem van Duvenvoorde, die
rijk werd in dienst van de Hollandse graven. 2 0 6 Willem was ook al een
bastaard en wel van Philippus van Duvenvoorde en hij bracht het pas in
1328 tot ridder. In 1339 verkreeg Willem van Duvenvoorde het land
van Breda in leen van de Brabantse hertog en sindsdien hield de familie
van Duvenvoorde zich vooral in deze regio op.
Van de overige 90 % kwam het grootste deel uit de Baronie en uit
Breda zelf (ca. 60%). Meestal behoorden ze tot de leidinggevende
families, families die Breda op kerkelijk en wereldlijk gebied leidden.
We moeten aannemen dat de meeste families, de vier bovengenoemde
uitgezonderd, niet van ridderlijke origine waren. Nergens werd er voor
hen een titulatuur gebruikt die zou wijzen op een dergelijke oorsprong.
Te Breda mengde een aantal ridderlijke kanunniken zich onder de
burgerlijke kanunniken, daarom valt het kapittel te rekenen onder de
"Gemeinständischen Anstalten". Op grond van de nu al gevonden gegevens gaat de uitspraak van Van Goor, dat de kanunniken "uyt voorname Geslachten van Brabant en Hollandt zyn voortgesproten" veel te
ver. Er waren maar een paar belangrijke families te bekennen en het
merendeel van de families was lokaal georiënteerd.

Geografisch
Ik heb al gezegd dat het me niet bevredigt, me uitsluitend met de
sociale samenstelling van het kapittel bezig te houden; ook de manier
waarop nieuwe leden aangeworven werden - welke banden speelden
hierbij een rol - interesseert mij. Met het oog hierop heb ik de kanunniken in twee groepen gesplitst: een groep van buiten en een groep van
binnen de Baronie. Dit was noodzakelijk omdat er binnen de Baronie
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een bepaalde sociale structuur voorkwam, die sterk inwerkte op het aanwervingsbeleid. De personen van buiten de Baronie worden dan als
restgroep behandeld.
Breda en de Baronie. De heren van Breda beheersten de stad Breda en
de omgeving volkomen, onder andere via hun kontrole op de benoeming
van kerkelijke èn wereldlijke functionarissen. Vanzelfsprekend stelde de
heer zijn eigen bestuursapparaat samen, waarbij men moet denken aan
zijn klerken, rentmeester en drost. 2 0 7 Hiernaast stelde de heer nog het
burgerlijk bestuursapparaat samen en benoemde hij de schepenen en de
burgemeester.êv'' Het schepencollege bleef hierdoor een heerlijk college,
waarvan de leden altijd aan de kant van de heer stonden.2 0 9 Bij een
konflikt met de gildes trok het college van schepenen dan ook partij
voor de heer. 2 1 0
Deze families met een bestuurlijke traditie raakten aan de heer gebonden, doordat ze van hem afhankelijk werden voor het bemachtigen
van functies. Alleen hem goedgezinde families konden deze posten in
bezit nemen. Deze families gingen zich onderling aaneensluiten, met als
doel het veilig stellen van hun macht en kregen de neiging zich af te
sluiten als sociale groep en een elite te gaan vormen. Vele kanunniken
waren afkomstig uit deze elite en het lijkt me nuttig eens wat dieper
in te gaan op de rol daarvan.
Net als elke andere middeleeuwse stad werd Breda gekarakteriseerd
door een tweeledige klassestructuur, bestaande uit een elite of "upperclass" en een .Jower-class". Hiernaast waren er nog de "outcasts", die
te arm waren om ergens aan mee te doen en voor steun moesten terugvallen op instellingen als bijvoorbeeld de Heilige GeesttafeJ.211
De elite vormde misschien 5 tot 10% van de bevolking, maar domineerde stad en maatschappij en bevatte de bovenste rangen van de
bestuurlijke, religieuze en onderwijs gevende bureaucratieën. De elite
woonde bij elkaar in de stad, waar ze elkaar makkelijk konden ontmoeten en zich zodoende nog verder konden afsluiten van de rest van de
bevolking.
In alle middeleeuwse steden verkregen de politieke leiders elitestatus. De kontrole op de instrumenten van macht en autoriteit was
fundamenteel voorde overleving van de heersende groep, want door hun
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autoriteit waren ze in staat hun rijkdom in stand te houden, welke rijkdom ze onder meer nodig hadden voor de aanschaf van luxe consumptiegoederen en huizen, waarmee ze een levensstijl konden opbouwen die
hen helemaal apart plaatste van de lagere klasse.
Een machtig onderdeel van de elite vormden de religieuze leiders, in
Breda de kanunniken. Zij rechtvaardigden de sociale orde onder andere
via hun interpretatie van de Schrift (tijdens de preek) en luisterrijke
processies en missen. De kanunniken traden hiernaast op als opvoeders
en op hun school ontvingen de zonen van de gegoede burgerij middelbaar onderwijs.
Deze hele samenhang van onderwijs, religieuze en bestuursstructuur
betekende onvermijdelijk, dat de leiders van de hierarchieën van elkaar
afhingen voor ondersteuning. Deze constructie zal ik nu pogen uit te
werken voor Breda, met als uitgangspunt de gegevens over de families
met kanunniken.
Als eerste punt zullen de familiebanden besproken worden. In vele
middeleeuwse steden namen familieallianties grote vormen aan en beheersten soms, bijvoorbeeld in Londen, de hele stad en samen verdeelden
ze de baantjes. 2 1 2 Ook in Breda bestond een dergelijke situatie, want
verschillende belangrijke families waren nauw met elkaar verbonden
door huwelijken. In de 14e eeuw trouwde Elisabeth, een dochter van
de Bredase schepen Peter TierIoet, met de rentmeester van Willem van
Duvenvoorde, Diederik Sterken/Fortis.êt '' Hun zoon Willem bracht het
tot deken van het kapittel. In dezelfde eeuw trouwde een vrouw uit de
familie Bynstroe met een lid van de schepenfamilie Ruycheneers.ê-ë In
de 15e eeuw trouwde een meisje uit de familie Van Meer met iemand
van Van Buersteden.ê-" Later (1504) erfde de kanunnik Engelbertus
van Buersteden van Catharina van Meer. 2 1 6 De kanunnik Roelandus de
Meer was misschien verwant met het geslacht Van Beke, getuige de
toevoeging achter zijn naam van "alias de Beke". 217 Een familierelatie
met de heer van Breda was natuurlijk helemaal voortreffelijk. Een vrouw
uit het Bredase schepenengeslacht Ludekens huwde eind 14e eeuw met
Jan van Leek, een zoon van de heer. 2 1 S Juist omstreeks deze tijd
bracht haar familielid Gerardus Ludekens het tot kanunnik. 2 1 9 De
Bredase kanunnik Henricus de Bye is een bloedverwant van Philips van
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der Lecke, een natuurlijke zoon van de overleden Jan van Polanen, heer
van de Lecke en Breda.220
Bij het bekijken van de lijst van kanunniken blijkt pas goed hoe
groot de invloed van familierelaties was. Verschillende families kregen
het van de heer gedaan, dat verscheidene van hun telgen een kanonikaat
gereserveerd kregen: de 86 leden van het kapittel kwamen uit maar 72
families, een dergelijke situatie treffen we bij vele andere kapit tels
aan. 221 Al meteen bij de oprichting bevonden er zich twee families met
elk twee broers. 222 Recordhouder werd de familie de Beke uit Breda
met niet minder dan vijf benoemingen, gevolgd door de Oesterzeels en
Bye's met elk drie. De Beke's kregen het voor elkaar dat het ene familielid het andere opvolgde : in 1435 volgde de priester Johannes de Beke
de magister Johannes de Beke op.223 Een sterk staaltje leverden de
Oeste rzeels: vader en zoon brachten het allebei tot kanunnik.
Er is al aangestipt dat de leden van de elite graag bij elkaar woonden
in de stad , vanwege de gemakkelijke kontakten en de status. In hun
straten verre zen de deftige huizen, ver weg van de drukte en stank van
de nijverheidskwartieren.224 De kanunniken woonden graag dicht bij
elkaar in deze deftige str aten, vooral in de omgeving van de Catharinastraat, Visserstraat en Reigerstraat .225 In het jaar 1331 woonden zelfs
drie kanunniken naast elkaar in de Singhelstraat, te weten Segebertus
van Beke (deken), Joha nnes van Ymhuizen en Arnoldus van Meldert.
Blijkens het test ament uit 1395 van Elisabeth Tierloet, de weduwe
van Diederik Sterken, kon een Bredaas patriciërsgeslacht grote rijkdommen verzamelen, verspreid over een heel gebied .226 Elisabeth beschikte onder meer over inkom sten uit een cijns te Etten, feodale goederen in het graafschap Holland en een huis in de Catharinastraat en in
het testament stelde ze inkomsten beschikbaar voor 17 verschillende
geestelijke instellingen, die in ruil hiervoor moesten bidden voor haar
zieleheil. Deze gegevens werpen de vraag op hoe deze mensen aan hun
rijkdom kwamen.
De handel schijnt in de provinciestad Breda geen grote rol te hebben
gespeeld. De lakennijverheid moet vrij belangrijk zijn geweest, vooral
voor de regio, de export was zeer beperkt. 227 Naast de lakennijverheid
speelden de bierbrouwers nog een rol van betekenis. In Breda bezaten
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in ieder geval een paar patriciërsfamilies belangen in de lakennijverheid;
een lid van de familie Sterken werd in het jaar 1354 als wever genoemd 2 2 8 en de Nele's voerden in hun wapen een typisch gereedschap
van de lakennijverheid, de schaar. 2 2 9 Het geslacht Beys valt misschien
in verbinding te brengen met een bierbrouwerij. 230
De meeste patriciërs leefden, als we op de bronnen mogen afgaan,
van allerlei rentes, rentes op land, huizen en lijfrentes. 2 3 l De kanunniken vulden net zo graag de inkomsten uit hun beneficies aan met zulke
rentes. Johannes de Nele ontving rond 1436 inkomsten uit huizen in de
Gasthuisstraat en de Korte Brugstraat. 2 32 Aan het einde van de 15e
eeuw had meester Servaas (van Meer) een lijfrente verworven van de
stad Breda. 2 3 3
Talrijke Bredase families leverden naast kanunniken ook nog wereldlijke bestuurders aan de heer van Breda. De elite beheerste dus niet
alleen de top van de religieuze organisatie, maar ook de bovenste lagen
van het wereldlijke bestuursapparaat en omdat niemand nog enig onderzoek verricht heeft over het stadspatieiaat te Breda, lijkt het me nuttig
en noodzakelijk een lijst te geven van de wereldlijke functies die hekleed
werden door familieleden van kanunniken. Als gevolg van het schaarse
bronnenmateriaal moet men geen volledige opsomming verwachten.
Heinricus Anier
Johannes dictus Bays
Wijtman van Beek
Nikolaas de Beke
Godevaart van Bergen
Willem die Bye
Jan die Bye
Jan Bille
Bynstroe
Johannes de Buersteden
Zebrecht van Druenen
Jan van der Dussen

schepen van Breda in 1310. 2 34
schepen van Breda in 1333. 2 3 5
schepen van Hage in 1357. 2 3 6
notaris van de heer van Breda 1246. 2 3 7
drossaard van Breda in 1300. 2 3 8
schepen van Breda in 1471. 2 3 9
bewaarder van het slot Ravensteyn voor
de Nassau's in 1421.2 4 0
schepen van Terheyden. 2 4 l
huwelijk met de schepenfamilie
Ruycheneers in het jaar 1402. 2 4 2
schepen van Hage in 1330. 2 4 3
schepen in Terheyden in 1450. 24 4
schout van Breda in 1476. 2 4 5
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WOONPLAATSEN

van

KANUN NIKEN

brU ~hstrate

Breda rond 1370

1 ) Willem Alfijn; 2 ) H enricus van Avoert; 3 ) Raso Cornelissen; 4) Servaas van
Meer; 5 ) ArnoIdus van Meldert ; 6 ) Petrus Norys; 7 ) Willem van Oesterzeel;
8 ) Hieronimus van Oesterzeel; 9 ) Familie Van Oester zeel; 10) KaroIus Oud aert ;
11) Jan Storm ; 12) Joh annes de Ymhuizen; 13) Jacobus van Zeghen; 14) De
School; 15) Engelbrecht van Buersteden; 16) Segebertu s de Beke.
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schepen van Breda in 1311. 2 4 6
schepen in Hage in 1377. 2 4 7
schepen van Breda in 1382. 2 4 8
schepen van Breda in 1462. 2 4 9
drossaard van Brabant in 1287. 2 5 0
schepen van Breda in 1394. 25 1
drossaard van Breda in 1447. 2 5 2
klerk van Breda in 1392. 2 5 3
rentmeester van Breda van 1414 tot
1465. 2 5 4
Henricus, dictus Sterken schepen van Breda in 1308. 2 5 5
Diederik Sterken
rentmeester van Willem van Duvenvoorde
1341-1364. 2 5 6
Willem Sterken
rentmeester idem van 1341-1368. 2 5 7
Diederik Sterken
schout van Breda in 1342. 2 58
Diederik Sterken Janszn. schout van Oudenbosch in 1432. 2 5 9
Peter Tierloet
schepen van Breda in 1377. 2 6 0
gezworene in Breda in 1334. 2 61
Johannes Tierloet
Zebrecht Tierloet
schout van Breda in 1388. 2 62

Petrus van den Camere
Jan de Clerc
Jan Ludekenszn.
Wijtman van Meer
Ywaen van Meldert
Zebrecht van den Nele
Adam van Nispen
Willem van Oesterzeel
Dirk van Oesterzeel

Door de gegevens van deze lijst te combineren met de lijst van kanunniken is het mogelijk een paar conclusies te trekken. Als eerste punt
valt op, dat de elite niet gedurende de 14e en 15e eeuw uit dezelfde
families bleef bestaan en er een zekere mate van sociale mobiliteit bestond. De invloed van de familie de Camere beperkte zich tot de eerste
helft van de 14e eeuw. Rond het midden van de 14e eeuw komt de
familie Sterken naar voren, die als rentmeesters van de Duvenvoordes
over sterke papieren beschikken. Aan het einde van deze eeuw worden
ze afgewisseld door de Oesterzeels, die nauwe banden onderhielden met
de Polanens en de Nassau's. In de 15e eeuw komen weer de families
Van Meer en Buersteden naar voren en verdwijnt de familie Van Beke
langzaam uit de bronnen. Heel voorzichtig zou men hier uit af mogen
leiden, dat een patriciërsgeslacht drie tot vier generaties in aanzien kon
blijven, hierna verzwakte de familie door erfdeling of een gebrek aan
kinderen. 2 6 3 Met het oog op het in stand houden van zijn bezit, be38
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paalde Nikolaas van Meer in het jaar 1487 , dat de kinderen die in de
geestelijke stand zouden treden geen recht hadden op de vaderlijke nalatenschap; ze kregen wel recht op een lijfrente van 12 Rijnse Guldens. 2 6 4
Een tweede conclusie is, dat een familie eerst een zekere politieke
invloed moest heb ben verworven, voordat ze kanunniken konden gaan
leveren en pas als schepen of rentmeester weten ze hun zonen een plaats
te bezorgen in het kapittel ; bijvoorbeeld Johannus de Nele , de zoon van
de schepen Zebrecht van de Nele en \Villem Sterken, de zoon van de
rentmeester Diederik Sterken.
W . Kothe schetste in zijn boek een goed beeld van de sociale recru tering van de verschillende kerkelijke instituten te Str aatsburg.2 6 5 Het
leek nuttig dit ook eens voor Breda uit te zoeken, om er zodoende achter
te komen waar we wel en waar we niet familieleden van kanunniken
kun nen aantreffen .
Uit de lijst van kapela ans te Breda die Van Goor geeft in zijn boek,
komt een gemengd beeld naar voren over hun recru tering.ê v" Van ongeveer 25 % van de kapelaans kan , op grond van hun achternaam, vermoed worden dat ze verwa nt waren met een kanu nnik. H un aanwezigheid kan verkla ard worden uit het kiessysteem . De kanu nniken mochten
de kapelaans zelf aanstellen en van dit recht maakten ze gebruik om
wat achtergestelde familieleden van een beneficie te voorzien .êv? De
sociale positie van deze geestelijke was beduidend lager dan die van een
kanunnik en eenmaal aangesteld in dit geesteli jk ambt was het zeer
moeilijk om hogerop te komen. Promotie tot kanunnik kwam wel voor,
maar schijnt zeer zeldzaam geweest te zijn. De enig bekende uitzondering is de priester Johannes de Beke. Johannes was in 143 1 nog kapelaan ,
vier jaar later werd hij echter door Engelbrecht I van Nassau voorgedragen als kanunnik. 2 6 8 Het gebrek aan promotiekansen zal de toch al
slechte verhouding tussen kapittel en kapelaans er niet beter op gemaak t
hebben. 2 6 9
Net buiten Breda lag in de middeleeuwen het vrouwenklooster
Catharinadal, horende tot de orde van Prémontré. Dit klooster ver toonde een paar belangrijke overeenkomsten met het kapittel, omdat beiden
nauwe banden onderh ielden met de heer van Breda en ze uit dezelfde
bevolkingsgroep recruteerden. Volgens Placidus namen vele dames uit
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aanzienlijke families, zelfs leden uit de geslachten der Polanens en Nassau's, in Catharinadal het kloosterkleed aan. 270 Hetzelfde recruteringspatroon trof men aan te Straatsburg, waar alle tien de vrouwenkloosters
in de eerste plaats gereserveerd waren voor de dochters van het stadspatriciaat. Een gering aantal nonnen kwam uit de naburige ridderschap.271 Te Breda kunnen we ook iets dergelijks konstateren, want
vier priorinnen van Catharinadal: Catharina de Bergis (1319-1349),
Catharina van der Kameren (1349-1373), jutta van der Sterren (14451447) en Elisabeth van Oesterzeel 1447-1459) kwamen uit geslachten
die ook kanunniken leverden. 272 Ditzelfde kan gezegd worden van de
subpriorin Margaretha van Ykel (1357) en de non Juten Bynstroe
(1401) .273 Misschien moeten we de exclusiviteit van Catharinadal in
verband brengen met de vrij hoge financiële eisen die aan de nonnen
gesteld werden.
In het begijnhofje zaten vrouwtjes van meer eenvoudige komaf en
op één na (en die is nog erg onzeker ook) waren al hun namen mij
onbekend. 274 De deftige dames van de stad zullen wel op hen neergekeken hebben, daar de Begijntjes zich met handwerken en andere bijverdiensten in leven moesten houden. 275
De kanunniken van buiten de Baronie. Zoals al aangegeven, konden de
collegiale kapittels met hun bescheiden sociale eisen hun leden voor
een groot deel uit de direkte omgeving recruteren, zo ook dat van
Breda. Toch kwam er nog een belangrijke groep van kanunniken (22
van de 85) van buiten de regio Breda, de Baronie. Deze groep vormt
een vrij rommelig geheel, maar toch zal getracht worden wat lijnen aan
te geven in haar ontwikkeling.
Vooral in de 14e eeuw was er weinig lijn te ontdekken in het aanwervingsbeleid van de heren van Breda, maar dit kon ook moeilijk
anders, want in deze eeuw verwisselde Breda te vaak van eigenaar. De
familie Van Gaveren, afkomstig uit Vlaanderen, beheerste de stad tot
het jaar 1327. In dat jaar kocht de hertog van Brabant de stad, waarvan
Willem van Duvenvoorde in het jaar 1339 weer het vruchtgebruik verkreeg van de hertog en in 1350 nam een neef van Willem, Jan van
Polanen, de stad in bezit. 276 Al deze wisselingen waren natuurlijk
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niet bevorderlijk voor een goed toezicht van de heren op hun kerk.
Zo konden nu een paar verzamelaars van beneficies hun slag slaan
en via hun invloedrijke relaties verwierven ze een plaats in het koor .
Robertus van Drongelen is hiervan een goed voorbeeld ; deze in het jaar
1350 vermelde kanunnik kwam voort uit een invloedrijke adellijke familie uit het land van Heu sden en Altena .ê?? Robertus kon beschikken
over de zeer nuttige hulp van de graven van Holland en die van zijn
bloedverwant Willem van Gennep, de aartsbisschop van Keulen .278
Bonifatius de Plate a behoorde eveneens tot de groep van beneficieverzamelaars. In 1345 bezat hij al een kanonikaat te Breda, later bracht
hij het tot deken van het kapitteJ.2 79 Bonifatius had toen al kanonikaten
te St.Omaars en te Mechelen (St. Rombout ) . Bij het verwerven van
beneficies kon Bonifatius rekenen op de steun van de abt van het klooster St. Bertijns te St. Omaars en van de deken van het Onze Lieve
Vrouwekapittel te Antwerpen, en zelfs de deken van de kerk van St.
Hilarius te Poitiers steunde hem.2 8 0
De Polanens wilden ook nog wel eens een familielid aan een kanonikaat helpen. De kanunnik Arnoldus de Hoerne (1396 ) was, als we op
de familienaam af mogen gaan, een bloedverwan t van Oda de H oerne
(stierf in 1377), de echtgenote van Jan van Polanen.2 8 1 Denk ook aan
de al genoemde bastaard-zoon van \ViIIem van Duvenvoorde, Philippus
van Duvenvoorde.
Van -de overige kanunniken van buiten de Baronie valt alleen maar
te vermoeden hoe ze in Breda terecht kwamen. Arnoldus van Meldert
(in 1331 genoemd) verkreeg zijn benoeming wellicht in de periode dat
de hertog van Brabant het in Breda voor het zeggen had. De familie
Van Meldert, een ridderl ijk geslacht, onderhield nauwe banden met de
hertogen .2 8 2
H et is opvallend dat in de 14e eeuw de meeste kanunniken van
buiten de Baronie uit de Zuidelijke Nederlanden kwamen . Van de zeven
waren er vier uit Brabant afkomstig: Arnoldus de Hoerne, Arnoldus
Meldert, Johannes de Pernes en Reynerus de Valle.2 8 3 Van Egidius
Kaerle en Bonifatins de Platea valt niet precies te zeggen waar hun
geboortegrond in de Zuidelijke Nederlanden lag. 2 8 4 Robertus van Drongelen was de enige Hollander in het gezelschap en dan nog uit een streek
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die direkt aan het hertogdom Brabant grensde (land van Heusden en
Altena). Breda was dus, in ieder geval op dit gebied, stevig verbonden
met het hertogdom Brabant.
In de 15e eeuw kwam er wat meer lijn in het aanwervingsbeleid.
De Nassau's brachten rust in het bestuur en ze voerden een beter gecoördineerd beleid dan hun voorgangers.
Een eerste opvallende verandering is de aanwezigheid in het kapittel
van een drietal Duitsers. Hun aanwezigheid valt te verklaren door de
familiebanden van de Nassau's met Duitsland, vooral met het Rijnland,
waarvandaan er drie kwamen: Arnoldus van Westfalen, Arnoldus Sanctus en Albertus Varentrapp.285 Van geen van deze drie valt aan te
nemen dat hij in Breda resideerde en we moeten ze waarschijnlijk rekenen tot de groep van beneficieverzamelaars. Magister Albertus Varentrapp beschikte in ieder geval over talrijke beneficies elders. 286
Vanaf ongeveer de tweede helft van de 15e eeuw begonnen de
Nassau's doelbewust talentvolle en goedopgeleide geestelijken aan te
trekken van buiten de Baronie . Deze personen kwamen vooral uit de
Bourgondische streken rond Brussel, welke regio de heren van Breda
kenden door hun werkzaamheden als drossaard voor de Bourgondische
hertogen.V? Het nieuwe element was dat deze geestelijken in Breda
gingen wonen en belast werden met het bestuur van kerk en land (Zie
volgend hfdst.).
De uit het bisdom Kamerijk afkomstige priester Johannes Sonck
(1426-1453) vormde het eerste voorbeeld van deze groep. Johannes
werd naast kanunnik kapelaan van de Nassau's en hij ging het notarisambt uitoefenen te Breda. 288 Verder zijn nog te noemen als leden van
deze groep de Brusselaar Karolus Oudaert (1486-1511), die deken
werd van het kapittel en, Jan van Aeth, die wel uit de gelijknamige
stad zal komen. 289 De kanunnik en pastoor Willem Alfijn (1473-1494)
bemoeide zich ook met het bestuur van Breda , maar hij kwam waarschijnlijk uit het bisdom Utrecht. 290
Net zoals de Polanens hadden de Nassau's een open oog voor de
belangen van de familie en via de echtgenote van Jan IV van Nassau,
Maria van Loen (stierf in 1502), kwam een Ludovicus de Loen in het
bezit van een prebende te Breda ,291 terwijl een ander lid van deze adel42
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lijke familie, Mr. Jan van Loen, in 1473 uitzicht had op een benoeming
tot pastoor. Jan viel echter af, daar hij zijn studie wilde voortzetten en
geen priester wilde worden. 292 Ook plaatsten zij, het voorbeeld volgend
van Willem van Duvenvoorde, aan het einde van de 15e eeuw een
bastaard in het kapittel, nl. Jan de basterd van Nassau.
De 15e eeuwse heren hadden een veel wijdere horizon dan hun
voorgangers . Brabant blijft wel overheersen met acht man,293 maar er
waren toch ook drie Duitsers en vier personen van boven de grote
rivieren (Willem Alfijn, Franco de Bercwouden, Johannes de Lekkerkerk en Philippus de Waardenburg. 294 Al aan de achternamen is echter
te zien dat de meesten van hen uit Zuid-Holland kwamen, dus ook weer
niet zo ver weg.
VII. HET FUNCTIONEREN VAN DE KANUNNIKEN
Er zal nu aandacht besteed worden aan de problemen rondom het
functioneren van de kanunniken oftewel aan de vraag met welke taken
zij zich bezig hielden. In theorie en in oorsprong werden de kanunniken
aangetrokken voor het zingen van het koorofficie, maar in de praktijk
bleek dit van secundair belang. Een aantal van twee kanunniken was
zelfs permanent afwezig en hun koortaken werden dan waargenomen
door een collega, die hiervoor een bepaalde vergoeding ontving. 295
De kanunniken die wel aanwezig waren, stonden midden in het
openbare leven van Brda en ze onttrokken zich niet aan hun maatschappelijke en bestuursveranwoordelijkheden. Zo troffen we nogal eens kanunniken aan als uitvoerders van testamenten van bevriende personen.
Willem Sterken voerde in 1395, samen met zijn collega Lambertus de
Beke, het testament van zijn moeder uit .296 Servatius van Meer wordt
in 1491 genoemd als de uitvoerder van de laatste wil van zijn familielid
Roelandus de Meer. 297 Soms trad een kanunnik op als arbiter bij een
familieruzie en Johannes de Nele bemiddelde 4 augustus 1424 tussen
de leden van de familie Nedervenne.ö'f Uit deze gegevens moet al blijken dat deze clerici alom (door de elite) geacht werden en dat hun
kundigheden bekend waren.
In dit hoofdstuk zullen vooral de bestuurlijke verantwoordelijkheden
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van de kanunniken op kerkelijk en wereldlijk gebied verder uitgewerkt
worden. We moeten ondertussen de nauwe band tussen het recruteren
en het functioneren niet uit het oog verliezen; dingen als bijvoorbeeld
opleidingsniveau en residentie hadden natuurlijk hun invloed. De opleiding: waar maakte de opleiding hen geschikt voor? Residentie: de
kanunniken konden natuurlijk geen bestuurstaken op zich nemen als ze
er niet waren.
Bestuur van de kerk
In de loop van de middeleeuwen was het kerkelijk bestuursapparaat
steeds complexer geworden en de kerk werd de voorloper op het gebied
van de bureaucratisering. De vele bureaucraten moesten betaald worden,
wat meestal geschiedde in de vorm van enkele beneficies om zo in hun
geldelijke noden te voorzien.299
Voor het Bredase kapittel gold iets dergelijks. De leden van het
kapittel konden zich onbekommerd bezig houden met het bestuur van
de kerk, daar hun inkomsten verzekerd waren door hun prebendes .
Dikwijls verhoogde de heer hun inkomen nog door hen te voorzien van
andere beneficies in de buurt.3 0 o
Met de groeiende complexiteit van het bestuur steeg de vraag naar
expertise, en kon het kapittel het in 1383 nog af met één universitair
geschoolde, in 1486 hadden bijna alle kanunniken een universiteit bezocht. De meesten volgden de algemene artesopleiding, soms gevolgd
door een specialisatie binnen de rechtenstudie. In de tweede helft van
de 15e eeuw was er een duidelijke tendens te bespeuren naar het kerkelijke/kanonieke recht . Vele rijkere studenten bezochten deze richting,
omdat een expert in dit recht zeker kon zijn van een lucratieve baan en
hopen op een hoge positie in de kerkhierarchie.ê"! Vier kanunniken
(Willem Alfijn, Willem van Oesterzeel, Karolus Oudaert en Albertus
Varentrapp) specialiseerden zich rond deze tijd in het kanonieke recht ,
Roelandus van Meer studeerde zelfs kanoniek èn civiel recht . Volgens
R. De Keyser wees dit erop dat deze clerici zich steeds minder gingen
bemoeien met wereldlijke zaken, dit werd het gebied van de leken .
Clerici namen steeds meer alleen het bestuur van de kerk op zich.3 02
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Met welke taken hielden zij zich dan bezig?
Net zoals vele andere kerken verwierf de collegiale kerk van Breda
nogal wat bezittingen, verspreid over het hele land van Breda. sos Pas
aan het einde van de 15e eeuw horen we van leden van het kapittel die
zich bezighouden met het beheer van de goederen. De kapittelrekeningen
zijn onze eerste informatiebron, de rekeningen over het jaar 1484/85
berichten dat Jan van Aeth en Willem van Oesterzeelnaar Teteringen
zijn gegaan om een twist over de tienden bij te leggen. so4 In het jaar
1489/90 begaven de volgende kanunniken zich naar hetzelfde dorp:
Raso Cornelius , Jan van Aeth en Servaas van Meer. so5
In het te Brussel bewaarde cartul arium staan hier wat meer voorbeelden van. De kanunniken Raso Voecht, Zebertus de Neel, Karolus
Oudaert en Jan van Aeth regelden in 1491 een geschil met een vertegenwoordiger van de Johannieters over het "Cluppelbosch" in Oosterhout. so6 In maart 1493 verschenen Jan van Aeth en Servaas van Meer
voor de schepenen van BaerIe, want er waren moeilijkheden gerezen
over zes zesden lopen rogs van het kapittel gelegen bij de hof "De
Venne" .S07
Van de kanunniken werd verwacht dat ze zelf opkwamen voor de
belangen van hun prebendes. Willem van Oesterzeel vroeg in 1489 aan
de schepenen te Oost erhout de ligging van zijn prebende nog eens precies te bepalen, waarbij het ging om 48 stukken land gelegen in en rond
Oosterhout. sos Zebertus de Nele stuurde drie jaar later de priester
Willem Bertels naar de schepenen in het Ginne ken, waar Bertels met
succes de prove van de heer Zebert us verdedigde.êv"
Het beheer van de altaren leverde ook nogal eens moeilijkheden op.
Dit was niet zo gek, daar er zich in middeleeuws Breda meer dan vijftig
altaren bevonden. ê-v Godvrezende personen stichtten zo'n altaar voor
hun zieleheil en ze stelden een bedrag vast dat jaarlijks aan de bediener
van het altaar moest worden uitgekeerd. Deze bedr agen konden flink
oplopen, en als er moeilijkheden kwamen over een altaar moeten op de
achtergrond financiële belangen een grote rol gespeeld hebb en.ê-"
Vooral de kanunnik Jan van Aeth kreeg hiermee te maken, toen
volgens een regeling uit 1486 eencapelanie (het H eilige Geestaltaar ) in
de kerk van Breda ingelijfd moest worden bij de kapittelgoed eren, want
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voortaan zouden de inkomsten van dit altaar gebruikt worden voor het
onderhoud van de "expertis in rnusica": de choralen. 312 De overdracht
van de inkomsten verliep echter niet zonder slag of stoot en Jan van
Aeth werd als choraalmeester met de zaak belast. Hij ontving in 1487
geld uit de rentes van het bewuste altaar, opdat hij hiermee de rechten
van het kapittel op de capelanie kon gaan verdedigen in Leuven. 313 Zijn
missie had succes, want in het volgende jaar ontving hij uit het altaar
geld "tot behoef syns Jongen".314 Het kapittel was zo tevreden over
het bereikte resultaat, dat het aan Jan van Aeth (en aan Raso Cornelius)
een beloning gaf voor de bewezen diensten. 315
Het kapittel bemoeide zich met altaren in de andere kerken en in
1414 gaven de kanunniken Peter van de Sterre, Johannes van de Venne
en Johannes de Nele toestemming voor het stichten van een beneficie
in de kerk van Oosterhout. 316
Blijkens de rekeningen moesten de kanunniken nogal eens verre reizen ondernemen, de rekeningen doen hier heel vanzelfsprekend over en
het valt daarom te vermoeden dat het al veel langer een normale zaak was.
De kontakten met de verder afgelegen instellingen vielen veelal
onder de verantwoordelijkheid van de kanunnik Jan van Aeth. Deze
kanunnik regelde niet alleen vele problemen binen de Baronie, maar
als het nodig was, knoopte hij kontakten aan met instanties buiten de
Baronie om tot een regeling te komen. Twee maal begaf hij zich in eigen
persoon naar Leuven en 's-Hertogenbosch.ê-? Verder stuurde hij boden
naar Diest, Leuven, Mechelen en Luik. 31s
Jan van Aeth werd dikwijls geassisteerd door de eveneens erg actieve
Raso Cornelius. In het jaar 1489/90 gingen beiden naar Leuven om de
moeilijkheden rond het altaar op te lossen.ê-? Later ging Raso, deze
keren door niemand vergezeld, nog naar Leuven en Luik. 320 Leuven en
Luik werden in ieder geval aangedaan voor het bespreken van kerkelijke
aangelegenheden.êê! Diest werd waarschijnlijk bezocht vanwege de vestiging van het aartsdiakenale gerechtshof aldaar. 322 Het doel van de reis
van Hendrik van Avoert naar Brussel en de reizen naar Mechelen en
's-Hertogenbosch blijft in het ongewisse. 323
De kanunniken kregen soms te maken met situaties die zonder een
goede kennis van het kanonieke recht niet op te lossen waren. Willem
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Alfijn en Roelandus van Meer hadden hun opgedane wetskennis hard
nodig om een ruzie tussen de kapelaans en het kapittel tot een goed
einde te brengen. Een stuk of twaalf kapelaans werkten niet mee bij de
uitvoering van de hervorming (1464) van de Bredase collegiale kerk
naar Luiks model, een hervorming ingezet op initiatief van de graaf van
Nassau en met het doel de kanunniken en kapelaans nog eens te wijzen
op de residentieplicht en de koordienst. 324 De heer van Breda kreeg
hierna van het kapittel te horen dat sommige van de kapelaans verbonden aan de kerk de koordienst meden, heimelijk de inkomsten van
hun altaren verkochten of missen op zeer ongelukkige tijdstippen lazen,
waardoor er soms "grote confusie" ontstond in de kerk . De kapelaans
klaagden op hun beurt over het slechte beheer van hun goederen. 325
Onder leiding van Roelandus van Meer stelde het kapittel toen een
nieuwe ordonnantie op om het houden van de missen aan de verschillende altaren beter te regelen. Roelandus moet bij het opstellen over een
goede kennis hebben beschikt "van den goeden gewoenten der secundarie kercken des stichts van Ludiek". Rond 1474 hakte graaf Jan IV
van Nassau de knoop door in nauw overleg met Willem Alfijn en de
kapelaans moesten zich gaan houden aan de besluiten van 1464. 326
De andere kerkelijke instellingen te Breda maakten graag gebruik
van de diensten en de kennis van de kanunniken. Jan van Lekkerkerk
was nauw betrokken bij het tot stand komen van de broederschap van
Niervaart en in 1463 stelde hij een reglement op voor de leden van de
broederschap.êê? De zusters Augustinessen van Vredenberg stelden Raso
Voecht aan als toeziender en superintendant,328 tenslotte trad in 1510
bij de vernieuwing van de statuten van het Begijnhof Karolus Oudaert
op als visitator en opperste van het hofje.329
Karolus Oudaert en zijn voorganger Raso Voecht hadden als dekens
van het kapittel nog de taak jaarlijks de rekeningen na te gaan en van
hun handtekening te voorzien. êv? Tijdens zijn afwezigheid gebeurde dit
door de notaris (notaris was toen Johannus de Herle ) of door de vicedeken, in dit geval Egidius van Buersteden .êê! Een andere administra tieve taak van de deken was het zegelen van de oorkonden die door het
kapittel werden uitgegeven. Ook in dit geval gold, dat tijdens de afwezigheid van de deken de vice-deken deze taak waarnam. 332
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Kanunniken in dienst van de Nassau's

De heren van Breda stelden niet alleen kanunniken aan met het
oogmerk kerkelijke aangelegenheden te regelen, maar tevens hielden zij
hun eigen belangen goed in de gaten. Een aantal kanunniken werkte in
hun dienst en ze hielpen hen bij het bestuur van de Baronie en het verdedigen van hun belangen.
De Nassau
te werk stelden in hun bestuursapparaat. Het
vroegste voorbeeld was heer Anthonis Bille, die in 1438 door graaf
Engelbrecht I aangewezen werd als de opvolger van de overleden AIbertus Varentrapp.êê'' Anthonis moet hierna tot zijn dood in 1457 in
Breda gewoond hebben. 334 Hij was afkomstig uit het dorp Terheyden,
zoals blijkt uit de toevoeging "Van der Heyden" achter zijn naam.335
In dit dorp treffen we meer Billes aan, een Aert Bille had in 1435 een
erf te Terheyden 336 en tussen 1417 en 1437 zat een Jan Bille in het
schepencollege van het dorp.337
Naast zijn koordienst in de kerk verrichtte Anthonis Bille nog werkzaamheden voor de graven Engelbrecht I en Jan IV van Nassau. In hun
groeiend bestuursapparaat werd hij te werk gesteld als secretaris,338 dat
was in die tijd iemand die op de hoogte was van alle "heymelike" en
vertrouwelijke zaken van zijn heer. 339 Dat zijn bazen vertrouwen in
hem stelden, blijkt uit het feit dat ze hem ingewikkelde kwesties lieten
afhandelen: hij wist bijvoorbeeld de schepenen van de stad Brussel te
overtuigen van het gelijk van zijn heer in verband met een beslaglegging
op vee te Etten. 34ü
Daar A. Bille al een vast inkomen genoot uit zijn kanonikaat te
Breda, was hij een goedkope kracht voor de Nassau's. Graaf Engelbrecht
kon als patroon van de kerk van Steenbergen, het inkomen van zijn
trouwe secretaris nog verhogen met de inkomsten uit de pastoriegoederen van Steenbergen. 341 Het inkomen van Anthonis werd verder nog
aangevuld met de inkomsten uit het altaar van de Heilige Maria te
Halsteren. 342
Dat Anthonis Bille al deze beneficies niet allemaal even serieus kon
(en wilde) opvatten, moet duidelijk zijn. Te Steenbergen schitterde hij
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Zege! van de Bredase kap itteldeken Henricus de Bye, 1459
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voortdurend door afwezigheid, door de bemiddeling van de graven van
Nassau hoefde hij hier echter geen boete voor te betalen aan de aartsdiaken van de Kempen. 3 4 3 Bille verpachtte nog wel als pastoor van
Steenbergen de pastorele tienden van het Oude en het Nieuwe Land. 34 4
Willem Alfijn, pastoor van Breda en tevens kanunnik, trad dikwijls
op voor de heren. We kwamen hem al tegen als kerkelijk adviseur van
Jan IV; toen deze een ruzie tussen kapittel en kapelaans regelde. De
Nassau's stelden veel vertrouwen in hem, vooral vanwege zijn goede
kennis van het recht. Deze kennis deed hij op aan drie verschillende
universiteiten. Willem begon in de artes te Keulen, waarna hij zich in
Bologna in het kanonieke recht specialiseerde, in de jaren 1477/78
rondde hij zijn studie te Parijs af en kon hij zich de titel aanmeten van
"docter in de rechten". 345
Tussen 1471 en 1491 was Dr. Willem Alfijn betrokken bij het oplossen van allerlei ingewikkelde zaken. Hij hield zich onder meer bezig
met de problemen die rezen over de eigendomsrechten op bepaalde stukken land van de heer. In 1473 hing Willem zijn zegel onder een overeenkomst tussen Jan IV en een inwoner van Drimmelen over de moeren
aldaar. 3 4 6 Hij regelde in 1475 een geschil met de abdij van "Sente Bernaerts op te Scheldt" over de grenzen van de tienden tussen Steenbergen
en Wouwe. 34 7 Acht jaar later werd Willem Alfijn ermee belast het
geschil te tegelen tussen Engelbrecht II en de heer van Bergen op Zoom
over de grensscheiding tussen de twee landen. 3 4 8
Verscheidene keren begaf hij zich op pad naar het buitenland als
vertegenwoordiger van zijn heer. In 1480 ging hij, vergezeld door twee
anderen, naar Zimburgia van Baeden, om de afdoening van een schuld
te regelen. 3 4 9 Ongeveer zeven jaar later ondernam hij een reis naar
Frankrijk voor Maria van Loon, want haar zoon Engelbrecht II bevond
zich daar in krijgsgevangenschap en moest losgekocht worden. 3 5 0 Verder
begaf Willem zich nog voor zijn heer naar Antwerpen (1485) en Steenbergen (1491) .351
Net zoals A. Bille werd ook Willem Alfijn door zijn opdrachtgevers
rijkelijk beloond met beneficies. Ze voorzagen hem van de inkomsten
van de pastorele goederen van Breda, aangevuld met een kanonikaat en
een beneficie te Oudenbosch. Zijn functie als pastoor was de meest aan50
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trekkelijke, daar hieraan geen residentieplicht verbonden was en de
verdiensten tijdens zijn afwezigheid gewoon doorgingen. Anders lag het
bij zijn kanonikaat, tussen de jaren 1491 en 1494 ontving hij hieruit
geen geld vanwege "sijn absens".352
De deken van het kapittel, Raso Voecht (1461-1492) scheen een
nauwe relatie te onderhouden met Maria van Loen, de echtgenote van
Jan IV van Nassau, want in 1485 trad hij op als tussenpersoon van
Maria bij het regelen van een schuld of lening.353 Al eerder had Maria
er voor gezorgd, dat Raso geen boete hoefde te betalen voor zijn afwezigheid te Achel, in welke plaats Raso verbonden was aan de kerk. 354
Uit dit alles is af te leiden, dat het financieel onder dak brengen van
grafelijke medewerkers één van de functies van het kapittel was. Om
het kapittel op deze manier in dienst te stellen van hun bestuur, was
geen origineel idee van de Nassau's. Het was een Europees fenomeen;
pausen, koningen en andere heersers maakten aan het einde van de
middeleeuwen volop gebruik van deze mogelijkheid.355 De oorzaak van
dit verschijnsel moet gezocht worden in het groeien van de macht van
de overheid in deze periode. De groei van haar macht was afhankelijk
van de groei van haar administratie, en deze groei hing weer af van het
beschikbaar zijn van voldoende bureaucraten, die hun heer wilden dienen op administratief en bestuurlijk gebied.356
De kapittels waren uitermate geschikt voor het onderbrengen van
kundige personen, omdat ze als kanunnik een zeker prestige genoten en
de leefregels veel minder streng waren dan in de kloosters. Het belangrijkste was echter, dat men als kanunnik verzekerd was van een regelmatig inkomen.
De koning van Engeland beschikte over een aantal kanunnikencolleges,waarin alleen bestuursmedewerkers van hem terecht kwamen.357
De wat mindere goden, zoals de graaf van Holland, deden ook mee en
in 1367 werd in de hofkapel te 's-Gravenhage een kapittel gesticht.
Philips van Leiden deelt ons hierover mede, dat het college ingesteld
werd, opdat de aldaar residerende leden, wanneer de noodzakelijkheid
zich voordeed, aan de beraadslagingen over rechts- en andere zaken
konden deelnemen.w'' De Bourgondische hertogen maakten eveneens op
uitgebreide schaal van deze mogelijkheid gebruik en vele van hun tal-
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rijke medewerkers hielpen ze aan kanonikaten. 359 L. Santifaller concludeert aldus: "Die Domkapitel, ursprünglich entstanden für den Dienst
an der Domkirche, wurden im Laufe des Mirtelalters an vielen Orten
und zum grossen Teil Versorgungsanstalten für den Adel, für Kurialen,
für Kanzlei und Verwaltungsbeambte der Fürsten und nicht zuletzt für
Gelehrte".360
In vergelijking met deze zwaargewichten stelden de heren van Breda
zich heel wat terughoudender op ten aanzien van het opvullen van het
Bredase collegiale kapittel. Hun bestuursapparaat had lang niet zulke
grote vormen aangenomen en hiermee was de vraag naar deskundigheid
kleiner. Slechts van drie van de 85 leden van het college valt te bewijzen,
dat ze bestuurlijke taken verrichtten voor de Nassau's, te weten Anthonis Bille, Dr. Willem Alfijn en Magister Raso Voecht. De Bredase heren
maakten er geen wet van Meden en Perzen van hun medewerkers aan
een kanonikaar te helpen en de opvolger van de secretaris A. Bille,
Cornelis Beys, was weer een leek. 361
Uit de bronnen komt naar voren dat de meeste werkzaamheden van
de drie zeer onregelmatig waren, de routinearbeid werd aan anderen
overgelaten en de heer riep hen op voor het regelen van gecompliceerde
en delicate aangelegenheden, waarvoor een goede kennis van het recht
vereist was. Het kapittel speelde zo de rol van een slapend reservoir
van kennis, waaruit geput kon worden indien nodig.
Medisch geschoolde kanunniken

De hoge heren maaken zich altijd erg bezorgd over hun gezondheid,
niet gek in een tijd met hoge sterftecijfers en voortdurend rondrazende
epidemieën. Daarom zorgden de meesten van hen er voor dat ze de
beschikking hadden over een kundige, liefst universitair opgeleide, huisarts.
Aan de universiteiten van Keulen, Parijs en Leuven waren medische
faculteiten verbonden, die dit soort artsen produceerden. Hun lesmateriaal was grotendeels van Grieks-Arabische origine, waarbij naast de
theorie tevens veel aandacht besteed werd aan de praktijk, zodat twee
jaar praktijkervaring noodzakelijk was voor de graad van "Doctor Me-
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dicinae". De vraag naar deze grondig opgeleide artsen - naar de begrippen van die tijd dan - was zeer groot en de hoge heren dongen naar hun
diensten. 3 62
Deze artsen waren meestal clerici, en wat lag er meer voor de hand
dan hen aan zich te binden door ze te voorzien van beneficies? Graaf
Willem IV van Holland probeerde in 1340 zijn klerk en " physicyn"
Mr. Nikolaas van de Merre te voorzien van een kanonikaat in het kapittel van St. Waudru te Mons .3 6 3 De lijfarts van hertog Philips van
Bourgondië, mag. Johannes Johannis Reyneri, werd in 1428 lid van het
kapittel verbonden aan de hofkapel te 's-Gravenhage.êv" Vele andere
voorbeelden zouden nog aan te halen zijn. 3 65 Het resultaat van de bemoeienissen van de hoge heren was, dat het grootste gedeelte van de
doctoren lid werd van een kat hedraal- of collegiaal kapittel.êv" Aan het
kapi ttel van Brugge, dat sterk ond er invloed ston d van de Bourgondische
hertogen, waren tussen 1350 en 1450 twintig medici verbonden.êv? te
Brieg trof men er maar twee aan .3 6 S
De kapi tt el-medici gingen een elite vormen, een "aristocratie du
corps médical" en ze oefenden hun praktijk niet uit zoals onze hedendaagse doctoren, want ze voelden zich te ver verheven boven het gewone
volk. 3 69 De verzorging van de massa lieten ze over aan de slecht opgeleide en door de stad aangestelde heelmeesters.ê"? De clientèle van
deze deftige artsen beperkte zich tot een kleine kring van zeer gefortuneerde personen.
De heren van Breda zagen ook het belang in van de nabijheid van
kundige artsen en de Nassau's voorzagen twee medici van een kanonikaat te Breda, namelijk Hugo Cloet ( stierf in 1440) en Johannes
Zeberti de Nele (1414-1439). De bronnen zeggen nerge ns expliciet dat
ze op de gezondhei d van de Nassau's moesten letten, maar uit de moeite
die ze er voor deden om deze, te Breda woonachtige, artsen te voorzien
van beneficies, valt op te maken dat ze er prijs op stelden deze twee aan
zich te binden. H ugo Cloet werd pastoor van Oosterhout , Jan van den
Nele werd de recto r van de kerk van Groot-Zundert.ê"!
Over deze laatste valt meer te vertellen. Johannes was de zoon van
de Bredase schepen Zebertus de Nele 3 7 2 en net als vele andere leden
van families uit het stadspatriciaat ging hij het voordeel inzien van een
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medicijnenstudie.êt" In het jaar 1403 schreef Johannes zich in aan de

universiteit van Parijs, waar hij tot 1410 studeerde en de graad van
"Doctor Medicinae" behaalde. Na zijn studie vestigde hij zich in Breda,
waarna zijn kundigheden als arts weldra in heel Brabant bekend waren.
In october 1415 werd Johannes de Nele ontboden naar Turnhout, waar
de hertogin van Brabant plotseling ziek was geworden.374 Ondertussen
was Johannes al kanunnik te Breda geworden (1414 eerste vermelding
als zodanig).375 In september 1426 werd de kundige Bredase arts benoemd tot hoogleraar te Leuven.376 Engelbrecht I van Nasau, een van
de initiatiefnemers voor het stichten van een universiteit te Leuven,
moet er voor gezorgd hebben dat Johannes zijn kanonikaat te Breda
behield, waarschijnlijk met de bedoeling het hoogleraarschap financieel
wat aantrekkelijker te maken. Pas na het overlijden van Jan van den
Nele wordt zijn plaats in het kapittel door iemand anders ingenomen.êt"
CONCLUSIE
De gegevens omrent de sociale recrutering te Breda stemmen overeen met het beeld dat we hebben van de andere collegiale kapittels.
Slechts een beperkt aantal kanunniken (ca. 10%) kwam uit de ridderschap, deels afkomstig uit belangrijke adellijke geslachten die verwant
waren met de heren van Breda, deels afkomstig uit meer bescheiden
ridderlijke families, die zich ophielden in de regio rond Breda.
Het overgrote deel (ca. 90%) was van burgerlijke origine en voor
het grootste deel (ca. 60%) afkomstig uit Breda en de Baronie. Zij en
hun familieleden vormden een onderdeel van de elite op sociaal, religieus
en bestuurlijk gebied, welke elite onderling de beste baantjes verdeelde,
dus ook het merendeel van de kanonikaten. Dit geschiedde in nauwe
samenwerking met de heren van Breda, die beslisten over alle benoemingen. De heer van Breda fungeerde hierdoor als de as, waaromheen
een systeem draaide van onderlinge banden en betrekkingen.
Pas in de 15e eeuw gingen de heren zelf een beleid voeren. In de
14e eeuw kwam hier nog niet veel van, daar Breda toen veelvuldig van
eigenaar veranderde. Een aantal beneficieverzamelaars konden nu hun
slag slaan.
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Aan het einde van de 14e eeuw met de komst van de Polanens en
later de Nassau's gaat het wat beter en er komt meer toezicht op het
kapittel. De residentieplicht wordt beter opgevolgd en vele kanunniken
volgden een universitaire opleiding (15% in de 14e, 60% voor de 15e
eeuw), het kapittel kan nu een vergelijking met de andere collegiale
kapittels op het gebied van scholing goed doorstaan (Brugge 64 % ) .
Het volgen van hoger onderwijs was noodzakelijk geworden door
het steeds ingewikkelder worden van het bestuur van de kerk en vandaar de toenemende interesse voor het kanonieke recht. Het beheer van
de vele bezittingen van de kerk en het toezicht op de andere kerken,
geestelijke instellingen en beneficies stelde steeds grotere eisen aan de
kanunniken.
De Nassau's profiteerden mee van deze opslag van kennis in het
kapittel door enige kanunniken te werk te stellen in hun bestuursapparaat (of als lijfarts). De Nassau's maakten van de diensten van deze
kundige geestelijken gebruik bij het tot een oplossing brengen van allerlei ingewikkelde en delicate kwesties. Grote vormen nam dit echter niet
aan en van maar drie kanunniken valt te bewijzen dat ze werkzaam
waren voor de Nassau's, hun werkzaamheden hadden bovendien een
zeer onregelmatig karakter.
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BIJLAGE IA
Lijst van kanunniken met gegevens
I: Eerste en laatste vermelding
Il : Studie
lIl: Wijdingsgraad
Johannes de Aeth (1486-1496)
Willem Alfijn (1473 pastoor
1486-1494 kanunnik)
Henricus Aniers (1424-1426)
Henricus de Avoort/de Etten
(1486-na 1504)
Jacobus Beys (1426-1437)
Egidius van de Beke/de Rivo
(1357-1398)
Johannes van den Beke (Mag.)
(1430-1435)
Johannes van den Beke
(Presbyter) (1435-1443)
Lamberrus van den Beke
(1395-1401)
Segebertus de Beke (1331-1340)
Johannes van Berchem
(1502-na 1504)
Franco de Bercwouden/Bercouda
(1429)
Johannes van Bergen (1331-1345)
Henricus de Bye (1428-1461)
Jacobus de Bye (1303)
Walterus de Bye (1303)
Anthonis Bille van der Heyden
(1438-1457)
Arnoldus Bynstroe (1377)
Johannes Borchmans
(1496-na 1504)

I GAB. H. 343 bis a. H.v.P. 339. II Mag.
GAB. H. 343 bis a.
I Dross.reg. 1956. H.v.P. 371. GAB. H.343
bis a. II 1457 artes in Keulen, Dr. Decretis
in Bologna. Matr. K. 275, 15. Bacc. in Parijs
1477/1478. Matr. P. VI, 549, 21 en 562, 19.
I Cart. Beg. 64. H.v.P. 413. Dross.reg. 1439.
III 1424 priester Cart. Beg. 64.
I GAB. H. 343 bis a. II Mag. Idem.
I Matr. L. I, 73, 3. H.v.P. 348. II Artes in
Leuven.
I ARA. N.D. no. 319 en 493. H.v.P. 416.
1 ARA. N.D. no. 1355. H.v.P. 25 mei.
ARA. N.D. no. 1356. II lic. rechten Keulen.
Gesch. Br. I, 290.
I ARA. N.D. no. 1356. Erens, Catb, 265.
III priester idem.
I Lahaye LXXXII. H.v.P. 423. II Mag. Paquay 18-22 en Lahaye Lxxxii. III priester
idem.
I Van der Gouw 129. Erens, Catb. 67.
H.v.P.390.
I GAB. H. 343 bis f, folio 76. II Artes in
Leuven Tax. 27 (1920), 166.
I H.v.P. 378. ARA. N.D. no. 1355 II 14051418 in Parijs. Tax. 28 (1921), 214.
I Juten, Parochiën 87. A.V.B. 2 en 3, no.
3217. II Studeerde in Rome in 1331.
I Erens, Cath, 220. H.v.P. 417. II Artes in
Keulen. Matr. K. 173, 53. III 1421 subdiaken Tax. 28 (1921), 158.
I Van Goor 436. H.v.P. 388. III subdiaken.
I Van Goor 436. H.v.P. 387.
I ARA. N.D. no. 1358. H.v.P. 379. III
priester in 1438.
1 Erens, Cath. 121.
1 Dross.reg, 2267. GAB. H. 343 bis f, folio
52. III 1487-1490 priester G.A. Erenken n,
167.
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Johannes de Bru xcella (1321)
Egidius van Buersreden (1478- 1504)
En gelh errus van Buersteden (1504)
Gummarus Dries (1446)
Robe rrus va n D ro ngelen (1350)

Amelius de Druenen (1413- 1435)
E ngelbe rt us va n Dus sen
(1496-na 1504)
Philippus van Duvenvoorde
(138;1-140 5)
Winricus de Eycke (1303 )
J ohannes Ghuf (1452)
Gerardus Grusere (?)
Henricus Gru sere (1303)
Henricus, dictus Grusere (1303)
Guillelrnu s (deken) (?)
Pe trus van de H aghe (1451)
Henricus de H erl e (1484)
Arnoldus, filius quondam Arnoldi
de H oerne (1396)
Egidiu s K aerle/Carlier (1394)
Johannes, filius Wiconis de Camere
(1303)
Bartholomeus Cant (?)
Giselbertus de Castro (1383-13 89)
Peter Clerc (1424-na 1427)
Hugo C loet (1440)

R aso Cornelius de R osendale
(1486-1516)
Johannes de Lekkerkerk /Zeebairs.
1457 pa stoor, 1470 kanunnik

I GAB . afd. II 36 n. 20 folio 121. H .v .P .
343.
1 AR . N .B. Beneficie Van Meer no . 21b .
Dross.reg. 2247 en 2249 .
1 AR . N .B. Benef. Van Meer no . 27.
1 H .v .P. 413 en 430. III priester in 1446.
1 A .V.B. I, 517. II 1343- 1349 Art es en civiel recht in P arijs. Matr. P. I, 948. III 1377
priester. AR. Utrecht, Co llo Booth 8, 833.
I Erens, Cath. 177. H .v .P. 363. Dross.reg.
1335.
I Dross.re g. 2271. G AB H . 343 bis f, folio
52. II Arte s in Ke ulen. Matr. K. 415, 4.
I GAB. afd. IV, 1 no. 17 folio 18 en 19.
Tax . 49 (1942) 174. Tax . 28 (1921), 162.
I Van Goor 436.
I Matr. K . 253, 13. II Idem . Artes in Keulen.
I H .v .P. 340 en 361. III pri ester H .v.P. 340.
1 Van G oor 436. H.v.P. 351.
I Van Go or 436. H .v.P. 337 . III priester
Anal.1912.
I H .v.P . Inleiding.
I H .v .P. 351. II 1421 Artes in Keu len,
1437 in Leuven . Matr. K . 130, 150.
I H .v.P . 364. II Mag. idem .
I Matr. K . 30a . 14. H .v.P . 418. II Artes
K eulen.
I H.v.P. 371. III priester A.V.B. XI II, 342
en 367.
I Van Goor 436. Erens, Cath. 73. III Idem.
in 1350 priester ?
I H .v.P. 339.
I GA B. afd. IV, 1 no. 17 folio 18/ 19.
H .v.P.402.
I Cart. Beg. 28 en 64. A . Beg. no. 354. p.c.
I Tax. 41 (1934) 56. Dross.reg. 1424. H .v .P .
357 . II lic. in de medicijnen. III priester
Dross.no. 1384.
I GAB. H . 343 bis a. H.v.P . 348. U Artes
in Leuven . Matr , L. U 212, 111 en 215, 38.
III prieste r. Col!. Pl acidus fiche s.
I Tax. 34 (1927) 259 . Hv.P . 341. U idem .
1431 ma g.artes, 1441 the olo gie K eulen, 1454
lic. theologie. UI 1463 priester . Cart. Beg.
94.
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Symon Loef (1383-1386)
Matthias, zoon van Johannes
Godefridus van Loemel
(1464-1473)
Ludovicus de Loen (1484)
Gerardus Ludekens de Uden
(1383-1391)
Roelandus van Meer, alias de Rivo
(1439-1474)

Servatins van Meer (1486-1511)

Arnoldus Meldert (1331)
Hugo Merterssen/Decanus?
(1303-1314)
Jan, de bastaert van Nassau soon
(1496-1505 )
Johannes Zeberti de Nele
(1414-1439)

Zibertus de Nele (1476-1497)
Godevaart van Nispen (1411)
Petrus Norys (1414)
Wilhelmus Dierixzn. van Oesterzeel
(1465-1504)
Johannes de Oesterzeel (1401-1407)

Hieronirnus de Oesterzeel
(1501-1529)
Karolus Oudaert (1486-1511)

Johannes de Pernes (1383-1387)
Johannes Pynappels (?)
johannes Piper (1430-1452)

I GAB. afd. IV, 1 no. 17 folio 18/19.
H.v.P. 413.
I Dross.reg. 1843. H.v.P. 380 en 381. III
priester.
I H.v.P. 415.
1 GAB. afd. IV, 1 no. 17 folio 18/19.
H.v.P.377.
I ARA. N.D. no, 1359. A. Bisdom III, 24.
II 1434 lic. leges Keulen. Matr. K. 139, 10.
1439 lic. Rom. recht en bacc.kan.rechr. 1440
lic. beide rechten. Dross.reg. 1424.
1 GAB. H. 343 bis a. A. Bisdom rrr, 24. II
Mag. Idem. III priester. G. A. Erenken 1I,
213.
I Habets, Thorn I, 169. H.v.P. 336, 350,
380, 396 en 414.
1 Van Goor 432. Anal. (1912) 138. Tax. 33
(1926) 48. III priester Van Goor 431.
I GAB. H. 343 bis f folio 42-44. H.v.P.
349. II Magister.
I Tax. 20 (1913) 79. H.v.P. 381. ARA. N.D.
no, 1359. II 1403-1410 Parijs, lic. medicijnen.
I Matr. P. IV, 93, 143 en 292. Dr. Med.
Dross. no. 1359. III priester. GAB. H. 343
1.1. ter. jaar 143 (?).
I GAB. afd. IV, 1 no. 17 folio 59. H.v.P.
386. II Mag. GAB. H. 343 bis a.
I Tax. 48 (1941) 62.
1 H.v.P. 354.
I AR. N.B. Col!. Cuypers no. 514. H.v.P.
430. II lic. kanoniek recht in 1477. III subdiaken. Coll, Cuypers no. 131.
I Anal. (1912) 17. Rep. Germ, II, kolom
1390. II 1423, heide rechten in Keulen.
Matr. K. 137, 52.
1 GAB. Col!. Placidus. GAB. R. 415, 189.
III priester. GAB. Coll, Placidus fiches.
I GAB. H. 343 bis f, folio 3. H.v.P. 404.
II 1479 Leuven Matr. L. 11. 40. 1487 Leuven kan. recht. 1494 in Leuven. G. A. Frenken I, 111 en GAB. H. 343 bis f, folio 44.
I GAB. afd. IV, 1 no. 17 folio 18/19.
H.v.P. 404. II magister.
I H.v.P. 407.
I Tax. 27 (1920) 165. H.v.P. 29 sept.
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Bonif atius de Pl atea (1345)
Arn oldus de Sanctu s/Xanctis (1474)
H ermannus Schenkel (1383)
Johannes Sonck (1426-1453)
Wilh elmus Stereken/Fortis
(1395-1401)
P etru s van de Sterre/Stella
(1414-1450)
J ohannes Storm (1486-na 1504)
Wytoldus Sto ut (1470)
Florenti us Tierloet (1440)
Revneru s de Valie/v an Dale
(voor 1362)
Albertus Varentrapp (1438)

Johann es de Venne (1406- 1423)
R aso Voechr (1461- 1492)

Johann es Snoey en, alias Voecht
(1481)
Ph ilippus van Waardenburg (1415)
Arnoldus de Westfal en (?)
Wa lte rus de Ykele (1381)
Wilme1mus de Ykele (?)
Johannes de Ymhu izenJhu sen
(1331)
J acobus Zeghen (1486-1496)
J ohan nes Zibben (1435-1464)
Gerardus Zyorgus (1407)

I A.V .B VI, 1 565-566.
I H .v.P. 359.
I GAB . afd. IV, 1 no . 17 folio 18/19.
H .v.P. 395.
I ARA. N .D. no. 1367. H .v .P. 354. nr
Dross.reg. 1439.
I Erens, Cath. 146. H.v.P. 394, 336, 365 ....
I Tax. 20 (1913) 79. A. Cath. Necrologium.
II Ma g. Tax. 29 (1922) 185.
I GAB. H. 343 bis f folio 52 en 343 bis a.
II magister.
I H. v.P . 340.
I H.v.P. 370.
1 D ykm an 7 en 62. H .v.P. 333.
I H .v.P. 402. D ross.reg. 1382. Ir 1400-1402
Arte s in Praag, 1402-1417 bacc. decretis,
1423 Dr. Deercris Keulen. Matr . K . 139, 28
III prie ster .
I Eren s, Cath. 164. H .v.P . 410. II magister.
I Dross.re g, no. 1361. H .v.P. 333-334, 346,
401 . . . . II Mag. Dross.reg, 1843, 2132. U I
priester. Tax . 16 (1909) Cartularium van
Vredenberg .
I H .v.P. 358.
I H .v.P. 404.
I H. v.P. 339.
I H .v.P . 391-392. GAB. afd. IV, 1 no. 17
folio 31.
I H. v.P . 354.
I Habets, Thorn I, 169. Gesch. Breda I,
159.
I GAB . H. 343 bis a. H.v.P. 373. U Mag .
Tax. 19 (1912) 179. m priester.
I ARA . N .D . no. 1357. H .v.P. 347.
I RA N.B . Coll . Cuypers fiches. II Magister.
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BIJLAGE IB

Ch ronologische lijst van dek ens *)
H enricus Gru sere
1303
H ugo D ecanu s/de Merterssen
1311-1314
J ohannes de Brucella?
1321

Segeberrus de Beke
Guille1mus
Bonifatins de P larea
R eynerus de Valle
Egi dius de Beke
Wilhelmus Sterken

1331-1340
1345

1357-1398
1400
1401

Johannes de Venne
J heronimus Boiaert

1406-1423
?

Henricus Bye

1432
1459

R aso Voecht

1461
1461
1463

Karolu s Oudaert

1492
1486
1492
1511

H ij is dan al overleden: "Dominus Johannes
de Bruxella, riost ro concanonico et decano" .
(GAB. afd. Ir , 36 n. 20 folio 121. H .v.P.
343 All een "canonicus" !)
H ij sterft in het laat ste jaar.
Zonder datum in het Obituarium.
Hi j heeft het in dit jaa r nog niet verder gebra cht als kanunnik.
In ieder geval voor het jaar 1357.
Hij sterft in 1398.
Nog kanunnik (Tax . 28 (1921) 158).
Deke n (An al. 1912). Hij sterft in het zelfde
jaar.
Hij sterf t in het laatste jaar.
Vermeld in H.v.P. 342, maar over hem verder niets bekend.
N og "canonicus" . (Matr. K . 173, 53).
Eerste vermelding als deken (Dross.reg.
1803).
Sterft.
Ka nunnik.
Voorge dragen door Jan van Nassau als opvolg er van H. Bye (GAB. afd. IV, 1 no. 17
folio 17vo.
Sterft.
K anunnik .
Deken (GAB. H. 343 bis f fol io 33).
Laa tste vermeldin g.

") Zie tevens de lijst van ka nunniken.
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BIJLAGE II

Kanunniken met andere kerkelijke functies
De kanunniken waren niet tevreden met de inkomsten uit de prebendes en velen van hen troffen we aan met beneficies elders, vooral in
het land van Breda. De heer van Breda kon zijn trouwe kanunniken aan
deze beneficies helpen uit hoofde van zijn functie van leenheer van
Breda. Het denombrement van 1474 van de heerlijkheid Breda stelde
het aldus: "Item uut sake van voirseide heerlicheit Breda heeft myn
voirseide joncker (Engelbrecht Ir) de ghifte ende presentatie van der
kerken van Breda ende van den canonixprovenden in deselve kerke,
item van de kerke van Steenbergen ende van vele cappelryen ende costeryen (matricularia) in de stad ende in de dorpen van Breda gelegen.
Item uut saken van der smaelder heerlicheit van Groot-Sundert heeft hy
de ghifte ende presentacie van der kerken van Groot-Sundert, vanden
costeryen ende van den cappelryen in deselve kerke; ende uut sake van
der smaelder heerlicheit van Gageldonck heeft hy de ghifte van der cappelryen van Gageldonck" .3 7S
Daarnaast waren er, maar in mindere mate, kanunniken verbonden
aan de andere kerken binnen de heerlijkheid Breda, waarvan de heer
niet het presentatierecht of de begeving bezat. Thorn beschikte over de
kerken van Etten, Ginneken, Princenhage en Gilze ; Tongerloo over
Nispen, Roosendaal, Alphen en Chaam; St. Bavo uit Gent beschikte over
de kerk van Rijsbergen. 3 7 9 Slechts zeven kanunniken wisten, zover bekend , een beneficie te bemachtigen bij deze, door kloosters gekontroleerde, kerken.êê? Johannes Ymhuizen was zo dankbaar voor het verkrijgen van het pastoraat te Etten, dat hij in 1331 een huis in Breda aan
Thorn afstond.
De nu volgende lijst zal de lezer een goed beeld geven van de vele
andere benoemingen en bezigheden van deze Bredase geestelijken. De
gegevens zijn afkomstig uit de oude registers van de aartsdiaken van de
Kempen en ze zijn aangevuld met de gegevens uit de andere gebruikte
bronnen.
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Willem Alfijn

1488

rector van de kapel van Johannes
de Evangelist te Oudenbosch.
1491 proost van St. Pancratius te
Leiden en domkanunnik te
Utrecht. 381
1426 rector van het altaar van Johannes
de Evangelist te Raemsdonck. 382

Henricus Aniers
Henricus de Avoert

1485
1485
1485

rector altaar H. Kruis te Etten.
rector van de Mariakapel in
Gageldonck.
rector van het Maria-altaar in het
gasthuis van Etten. 383

1396 pastoor van Groot-Zundert.
1390-1395 kanunnik van St. Pieter te
Luik. 384
1406-1430 kanunnik van St. Pieter te
Johannes van Beke
Luik. 385
1502
rector te BaveJ.386
Johannes van Berchem
1405-1418 Altaar in Groot-Zundert.êê"
Franco de Berewouden
Jan van Bergen
1331-1345 pastoor van Steenbergen .388
Henricus de Bye
1421 rector van de kapel van Gageldonck.
1427 de matricularia van Meer
(costery) .389
Anthonis Bille
1436-1445 pastoor van Steenbergen.ê''?
Joh annes Borchmans
1496 rector van St. Nikolaasaltaar te
Steenbergen.
1487-1490 foraneus en vice-deken van
Beek.391
Engelbertus van Buersteden 1504 rector van de St. Nikolaaskapelanie
in de kerk van het klooster op de
Koudenberg in Brussel en huiskapelaan van de Nassau's.392
Robertus de Drongelen
1355-1371 kanunnik van St. Pieter te
Utrecht.
Lambertus van Beke
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deken van het kapittel van
St. Pieter te Middelburg.
1358 rector van Wieldrecht. 3 9 3
Amelius van Druenen
1410 voogd van de priorin van
Catharinadal,
1427 kerk van Princ enhage.3 9 4
Philippus van Duvenvoorde 1405 altaar van Maria te Meer. 3 9 5
1470 pastoor van Groot-Zundert.êvê
Matbias van Loemel
?
pastoor van Gilze.3 9 7
Gerardus Grusere
1391 kerk van Bourgongrans.êvf
Egidius Kaerle
1440 rector van Oosterhout. 3 99
Hugo Cloet
Raso Cornelius
1474 Maria-altaar in het Ginneken.
1510 Petrusaltaar te Bave1.4 0 0
1441-1457 pastoor van Heusden.v''Jan van Lekkerkerk
Roelandus van Meer
1487 kanunnik St. Servaas te
Maastricht. 4 0 2
Servatius van Meer
1485 Matricularia van Princenhage.4 0 3
1494-1505 pastoor van Breda.4 0 4
Jan, bastaert van Nassau
Johannes de Nele
1420-1438 altaar in het H. Claraklooster
te 's-Hertogenbosch.
1421 altaar in Begijnhof in dezelfde
stad.
1436-1438 pastoor van GrootZundert.40 5
1485 Nikolaasaltaar in Baerle.4 0 6
Zebertu s de Nele
1407 Deken van St. Pieter te MiddelJohannes de Oesterzeel
burg. Nikolaas en Catharinaaltaar in 's-Gr avenzande.
Egidiusaltaar in de Anto niuskapel
(in dezelfde plaats? ) 4 0 7
Karolus Oudaert
1480 Agathakapel in Boekel bij Uden .
1510 St. Michielsge stel.s vf
1430 rector van de kerk van Bave1. 4 0 9
Johannes Piper
Bonifatins de Platea
1343 kapelaan en procurator van
Heinricus de patriarch van
1367
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1345

ConstantinopeI.
kanunnik te Mechelen en
St. Omaars. 410

1421

Johannes Sonck
Wilhelmus Sterken
Petrus de Sterre
Johannes Storm
Reynerus de Valle
Albertus Varentrapp
Raso Voecht

Wilhelmus Ykele
Walterus Ykele
Johannes Ymhuizen
Johannes Zibben

kerk van Raemsdonck en kapelaan
van de Nassau's.411
1400 rector van de kapel in
Gageldonck. 412
1436-1445 Maria-altaar in Rijsbergen.
1399 Een vicarie in Raemsdonck.413
1485-1502 Foraneus .414
1386-1409 Proost van het klooster
Groenendaa1.415
kanunnik in Praag en Luik.
St. Brigida-altaar in Keulen. 416
deken van het kapittel van
Borchloen.
1469-1487 matricularia Groot-Zundert.
1478/79
Kerk van AcheI.
1488 toeziender en superintendant van
het klooster Vredenberg bij
Breda.417
pastoor van Baerle.418
?
1381 koster te Breda.419
1331 pastoor van Etten. 42o
1436 kapelaan van de slotkapel te
Oosterhout en pastoor van
Mazen.421
1417
1426
1463

Vooral een aantal kanunniken van buiten de Baronie, zoals bijvoorbeeld Robertus van Drongelen en Bonifatius de Platea , zagen er niet
tegen op verscheidene kanonikaten tegelijk te verzamelen. De meeste
uit Breda afkomstige personen stelden zich heel wat bescheidener op.
Meestal stelden ze zich tevreden met wat beneficies in de regio en
slechts een paar van hen treffen we aan met een kanonikaat elders. De
Bredanaars Johannes en Lambertus de Beke gaven hun kanonikaat in
Luik zelfs op bij hun benoeming te Breda.
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BRONNEN EN AFK ORT INGEN
Onuitg egeven bronnen
A. Beg.
A. Bisdom.
A. Cath.
ARA . N .D.
B.M. Lill e.
GAB.

+H.

+R.

HA. Köln .
K.B . Brussel.
KH A.
RA. N .B.

Archief Begijnhof Breda, no. 353-354 (Cijnsregisters),
Archief van het Bisdom Breda, Doos Ill, 24-27 en 39.
Archief St. Catharinadal te O osterhout. N ecrologium, rekenin gen en manua lenre gister, bundel I-IV (1445-1500).
Algem een Rijksarchief, Nassause Domeinraad.
Bibl ioth èqu e Mun icipale de LilIe, Ms. 353 "De R e Medica",
gedicteerd door de hoogleraar Johannes de Nele.
Gemeentearchief Breda.
Inventaris H ingman .
Rechterlijk Archief.
H isrorisches Archiv Stad r Köln, Briefbuch 14, folio 209.
Test ament van Albertus Varentrapp ,
Koninklijke Bibliotheek te Brussel, Ms. 4472-4473.
Koninklijk Huisarchief, Inv. 2, no. 201. Zegel van A. Bille,
Rijksarchief Noord Brabant . Collectie Cu ypers van Velt hoven
en het Beneficie va n Meer.

Uitgegev en bronnen
A nal.
A'v.B.

Asselbergs.
bacc.
Bezemer.
Brom.

Analeetos pour seroir à l'histoire eccléslastique de la Belgique.
Analecta Vaticano Belgica. Rec ueil des documents concernan t
les anciens dioc èses de Cambrai, Li ège, Thé rouanne et T ournai
(Rome, Bru gge en Parijs 1906 .... )
I
Su ppliques de Clement V I (1342- 1352) 1906.
Su pplique s d'Innocent V I ( 1352- 1362) 1911.
V
VI,1 Lettres de Clement V I (1342- 1346) 1924.
XIII Sup pliques et lett res de Clement V Il ( 1378- 1394) 1934.
X IV La Ch ambre Apostolique et les "Libri annatorum" de
Martin V 1955 .
XV, 2 Let tres de Urbain V ( 1366- 1370) 1932.
H et spel v an den H eiligen Sacramente van N yeu wervaart .
W. J. M. A. Asselbergs en A. P. H uysmans , ed. (Zwolle 1955).
baccalaureus.
Oude rechtsbronnen der stad Breda, W. Bezemer, ed.
('s-Gravenhage 1892).
Archivalia in Italië belangrijk voor de geschiedeni s v an
Nederland, G. Brom, ed. ('s-Gravenhage 1908-1909) I, 1 en

I, 2.
Cart . Beg.
Cerutt i,
Collo Cay pers.
Devillers.

Cartularium v an het Begijnho f te Breda, G. C. A. J ut en, ed.
(Bergen op Zoom 191(2)0).
Middeleeuwse R echtsbronnen van stad en heerlijkheid Breda
(2 dIn . Utrech t 1956 en 1972).
In v ent aris van de Collectie Cu y pers van Ve lthoven,
Th. van Litsenburg en G. C. M. van D yck, ed. (2 dIn.
's-Hert ogenbosch 1978).
Inven taire anaiy tique des archives des commande ries belges
de l'ordre S. Jean de [êrusalem ou de Mal te, L. D eville rs, ed.
(Mons 1876).
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Dross.
Dykrnans.
Erens, Cath.
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Matr. L.
Matr. P.
Mieris.
Paquay.
Poncelet S.C.
Poncelet S.P.

Rep. Germ.
Sauerland.
T ax.
Wauters.
Ijsseling,

Het archief van den Nassauseben Domeinraad.
S. W. A. Drossaers, ed. (5 dln. 's-Gravenhage 1948).
Obituaire du monastère de Groenendael dans Ie Foret de
Soignies, M. Dykrnans, ed. (Brussel 1940).
De oorkonden van het Norbertinessenklooster van St. Catharinadal, M. A. Erens, ed. (Tongerloo 1928-1931).
De oorkonden van de abdij Tongerloo, M. A. Erens, ed.
(Tongerloo 1948-1952).
De oude dekenaten Cuyck, Woensel en Hilvarenbeek in de
15e en 16e eeuw, A. Frenken, ed. (2 dln. Nijmegen 1970).
Documenten betreffende de kapittels van Hilvarenbeek, SintOedenrode en Oirschot, A. M. Frenken, ed. ('s-Hertogenbosch
1956).
Goor, T. E. van, Beschrijving der Stadt en Lande v an Breda
('s-Gravenhage 1744).
Gouw, J. L. van der, Oud schrift in N ederland (Alphen aan
de Rijn 1978).
Archieven van het kapittel van de abdij Tborn, J. Habers en
A. J. A. Flament, ed. ('s-Gravenhage 1889).
Inventaris van het archief der stad Breda, 1. H. Hingman, ed.
(Breda 1884).
Hoynck van Papendrecht, C. P. "Obituarium" in: Analecta
Belgica 3 (1743) 329-438.
Iriuentaire analytique des chartes de la Collégiale de Saint
Jean l'Euangeliste, L. Lahaye, ed. (Brussel 1921).
licentiatus.
magister.
Matrikel der Uniuersitdt Köln, H. Keussen, ed. (3 dln. Bonn
1928-1931).
Matricule de l'Uniuersitê de Louoain, E. Reusens en J. Wils,
ed. (Brussel 1903-1946).
Auctarium Chartularii Unloersitatis Parisiensis, A. L. Gabriel
en G. L. Boyce, ed. (6 dln. Parijs 1937-1964).
Groot Charterboek der Graanren van Holland, van Zeeland en
Heeren van Vriesland, F. van Mieris, ed. (4 dln. Leiden
1753-1756).
Cartulaire de l'èglise de Tongres. J. Paquay, ed. (z.p. en z.j.
een fotocopie) II 18-22.
Inoentaire analytique des chartes de la collégiale de SaintCroix à Liège. E. Poncelet, ed. (Brussel 1911).
Inuentaire analytique des chartes de la collégiale de SaintPierre à Liège, E. Ponceler, ed. (Brussel 1906).
Repertorium Germanicum (3 dln. Berlijn 1957-1961).
Urkunden und Regesten zur Geschichte der Rheinlande aus
dem Vatikanischen Archiu, H.V. Sauerland, ed. (Bonn 19021913).
Taxandria 1894-1943.
Table chronologique des chartes et diplornes imprimés coneernant l'histoire de la Belgique, A. Wauters, ed. (Brussel 18921896) VIII-IX.
Inventaris van het archief van het begijnhof te Breda,
J. M. F. IJsseling, ed. (Breda 1966).
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AANTEKENINGEN
De meeste literatuur spoorde ik op via de bibliografie van de Revue d' Histoire
Ecclésiastique, de jaargangen van 1939 tot heden.
2 A. Schulte, Der Adel und die deutscbe Kircbe (Stuttgart 1922).
3 Werminghoff 36-37.
4 Sonntag 5. Sonntag heeft het over "dieser Welle der Untersuchungen".
Werminghoff 45. De terminologie werd onder andere gestandaardizeerd tijdens
een congres voor historici in het jaar 1907 te Dresden.
5 Sonntag 5. "Seit den epochemachenden Arbeiten von A. Schulte, W. Kisky und
1. Santifaller und ibren Schülern ... "
6 Een prototype van zo'n studie is het in 1939 verschenen boek van G. Bernhofen
over het kapittel van Brieg (Polen).
7 Brixen ligt ongeveer 90 km ten zuiden van Innsbruck.
8 Santifaller 87-101. Hij schenkt op deze pagina's ruime aandacht aan de formele voorwaarden voor intreding.
9 Ibidem. 24. Hij legt: een duidelijk verband tussen de sociale structuur van Tirol
en de verschillende sociale groepen in het kapittel.
10 W. Kothe draagt dit boek op aan zijn leermeester A. Schulte.
11 jones 1. kapittels worden hier "free chapels" genoemd.
12 Ibidem 22.
13 Voorbeelden hiervan zijn de werken van]. Laenen en A. d'Hoop, Deze laatste
behandelt summier een tiental kapittels in Belgisch Brabant.
11 Lefèvre 57-58. In de 14e eeuw kwamen de meeste kanunniken uit het stadspatriciaat, in de loop van de 15e eeuw trokken de Bourgondiërs steeds meer
mensen aan van buiten de stad met een hoge opleidingsgraad.
15 Moreau lIl, 346-360 en IV, 69-82.
16 Voorbeelden van Nederlandse studies met deze invalshoek zijn: A. Joh. Maris
over een aantal kapittels in Gelderland en A. M. Frenken over een drietal oude
kapittels in Noord-Brabant.
17 Zijn invalshoek is ook weer puur institutioneel.
18 Zie hiervoor het volgende hoofdstuk.
19 Van Goor 77-88.
20 Ibidem 431-441. Uitgave van twee stukken die betrekking hebben op het kapittel. Van Goor maakte gebruik van het Necrologium en van de "acta capituli". Dit zijn waarschijnlijk de stukken die nu in Brussel berusten onder no.
4472 en 4473.
21 Ibidem 79.
22 Ibidem 433-434. Het foutief vertalen van "consilium" (= dekenaat) met
kapittel.
Ibidem 430. Hij leest "consilii" weer niet goed en zet het om in Consey en
geeft het aan de stichter van het kapittel als achternaam.
23 Onvolledig: Van Goor komt tot ongeveer 50 kanunniken, ik ga tot 85.
Verkeerde jaartallen: in ieder geval vijf maal verkeerd.
- Gerardus Ludekens 1312, moet zijn 1383-1391.
- Franco de Berewouden 1329, moet zijn 1429 etc. Van zijn chronologische lijst
van dekens klopt helemaal niets.
Verkeerde spelling: niet Benouda, maar Bercoula. Niet Arnoldus van Druenen,
maar Amelius van Druenen.
24 Geschiedenis van Breda I, 123-183.
25 Ibidem 40 en 137. Placidus maakt dezelfde fout als Van Goor met de achternaam van de stichter.
1
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A. Joh. Ma ris. Uit ha ar ar tikel was op te mak en dat alle Gelderse kapitt elar chieven verlo ren zijn gegaan. Alle en in Limburg schijnt de situati e wat beter
te zijn. G. D . Frenk en, Beredeneerde inventa ris va n de oork onden en bescheiden
van de O .L.V . kerk te Maastricht (Maastricht 1869). Ook het arc hief van
Sittard is bewaa rd gebleven.
27 A. H allem a, "De prinsen van O ra nje en de Bredase kapit telgoederen" ,
De O ranjeboom 8 (1955) 85 en vgg. Coll. Cuypers , no. 1090.
28 Brussel K .B. Ms. 4473. D it Obituarium is in 1743 uitgegeven door C. P . Hoynck
van P apendrecht. De inleidi ng van zijn uitgave klop t niet helema al en is verouderd, maar zijn uitgave op zich is zeer betrouwbaar.
2\} K.B. Brussel. Ms. 4472.
30 GAB . afd . Il 36 n. 20.
31 GAB. afd. V no. 381. Dit register behoorde tot de bekende collectie Ch elrenham . Zie Cerutti I, Inl eiding, XXVI.
32 GAB. af d. IV, 1 no. 17.
33 Cerutti I, xxx v.
34 GAB. H. 343 bis h en f.
3u A. Bisdom, no. l Il, 24 en lIl, 25.15.
36 A. M. Frenk en 167. RA. N .B. Band Kno. 178-184. Ker k van O irschor.
37 Begijnhof , no. 353 en 354. Cijnsregisters uit de 15e eeuw. GAB. af d. lI, 17
no. 1. Cijnsregister van de Heilige Geesttafel van rond 1400. Erens, Catharinadal. Een uitgave van oorkonden tot 1500.
38 Erens, T ongerloo en Habets, T horn.
39 RA N .B. Band K 26.
40 Zie hierv oor de lijst van uitgegeven bron nen.
H Nolet-Boeren 177.
42 I bidem 180.
43 Moreau III 353.
14 Nolet-Boeren 203.
45 Ibi dem 178.
46 Struick 32 en 48.
47 Ibidem 53 en 57.
4 8 Schäfer 85. In Du it sland worde n dit soort kapittels "Kanonikatstift" of
" Kollegiatstift" genoemd.
49 Hamilto n-Thomson 151-152.
so Feine 342-343.
51 Schäfe r 80-82.
52 Nolet-Boeren 177.
6 3 A. M. Frenken 157.
M N olet -Boeren 177. Dereine, kolom 364. Ui tgave van deze regel : S. Chrodegangi
Metensis Episcopi, R egula Canonicorum, ed. W. Schrnirz (Hannover 1889). De
Bredanaar J. va n Waesberghe schreef een dissert atie over dit ond erwer p: De
Akense regels v oor canonici en canonicae uit 816 (Assen 1967).
55 N olet -Boeren 178 en 182.
66 Tekst van het conci lie in: M.G.H., Concilia aev i Karolini I, 312-421.
5 7 A. M . Frenken 96.
58 De reine kolom 373-375.
(j9 Dereine kolom 382.
GO Ibi dem.
61 G. Tellenbach, Church, State and Christi an Society at the time of the In uestiture Contest (O xford 1966) 125.
62 A. M. Fre nken 18 en 96-97.
26
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Nolet-Boeren 183-184.
Ibidem 186.
es Schoengen 184-185.
66 Maris 149. Hamilton-Thomson 158-159. Wat waren kapelanieën en vicarieën?
Rijke mensen stelden geld beschikbaar voor het levensonderhoud van een geestelijke, die voor hun zieleheil missen moest lezen aan een altaar.
67 J. T. Rosenthal, The purebase of paradise (Londen 1972) 57 en 82.
68 Koerperich 21-25.
69 Moreau IV, 93.
70 Schoengen 249.
71 Maris 164.
72 J. van der Velpen 154-155.
73 Maris 170.
74 Ibidem 149.
75 Riemsdijk 133.
76 Hamilton-Thomson 152 en 192.
77 Moreau III 357.
78 Habets 308.
79 Maris 164.
80 Ibidem 165.
81 J. van der Velpen 154. Jan van Hoxem bezat hiernaast nog kanonikaten in
Tienen en Incourt,
82 Schoengen 237-238. Aardenburg en Steenwijk.
83 J. Laenen, Kerkelijk en Godsdienstig Brabant 324.
84 Habets 518.
85 Maris 165. Net als in Breda was er in Zaltbommel geen proost meer te bekennen. In het veel oudere kapittel van Hilvarenbeek bestond de functie van
proost nog wel. Zie A. M. Frenken 18.
86 Nolet-Boeren 192. Sonntag 13-15. In Erfurt bezaten de proosten te veel andere
baantjes. Verder speelde mee dat het meest mensen van buiten waren, wat ze
bij de burgers niet populairder maakte.
87 Maris 165.
88 Van Goor 431-436.
89 Ibidem 436.
- Hugo de Merterssen. Merterssen was de oude naam van Princenhage, een dorp
grenzend aan Breda.
- Walterus en Jacobus Bye kwamen uit hetzelfde dorp (Erens, Cath. 63).
- Johannes de Camere kwam uit een Bredase schepenfamilie (Cart. Beg. 11).
90 Ibidem 430-431. "Jacobus Presbyter investitus de Ghilze, Decanus Concilii
Bekensis",
91 Ibidem 431. "Et propterea, prout saepius cum domino Rasone, domino de
Breda, aliis probis tractavi".
92 Ibidem 433. "ent de gremio dictae ecclesiae collegiatae".
93 Southern 151.
94 Nolet-Boeren 350.
95 Southern 167-168.
96 Sonntag 49-53.
97 Southern 160-169.
98 Lefèvre 56. In Brussel protesteerde men lil het jaar 1253 met succes tegen de
pauselijke invloed.
99 Moreau lIl, 379. Geschiedenis van Breda I, 125.
100 Moreau lIl, 379-381.
63

64
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101

Lexicon fiir T heologie und Ki rcbe VIII, kolom 192-193 en II I , ko lom 733-734.
Zie ook : R. R. P ost, Eigenk erk en en bisschoppelijk gezag in het diocees Utrecht
tot de 13e eeuw (U t recht 1928) .

102
10 3
104

Nolet-Boeren 325.
Moreau III, 380.

Geschiedenis van Breda I , 128. Pl acidus baseerde deze stelling op het boek v an
J. Laenen, Kerke lijk en Godsdienstig Brabant I , 232.

A. M. Frenken 166-168. Te H ilvarenbeek en O irschot benoem den beurtelings
de plaatselijke heer en de hertog van Brabant . Wat voor invloed deze bijzo ndere con structie ha d op de recrut ering, moet nog uitgezocht wo rden.
106 Moreau I V, 73-74 . Voorbeelden : Brussel, Turnhout, Lier en N amen .
107 Moreau I V, 8t.
10 8 Va n Goor 43 1.
109 Ibi de m 435. " Collatio vero p reben darum predict arum omniu m speetabit ad
dominu m de Bred a, patronurn dicrae ecclesiae " .
110 ARA . N .D. no. 1355-1367.
111 GAB. afd . IV , 1 no. 17 folio 78vo.
112 D ross.reg. 1334.
113 _ Will em Alfijn . H .v .P . 371. 1494.
- Jan v an Lekkerkerk. H.v.P . 341. 1470.
- J an de bastaert van Nassa u. H .v.P . 349. 1505.
11-1 Cernrei II, 517 jaar 1468.
115 K.B . Brussel ms. 4472 . folio 65-66. GA B. afd. II 36 n. 20. "Item volumus quod
dier us canonicus per se aut per alium presbyterum ydoneu m nobi s et dieris
nostris successoribus singulis diebu s perpetuo celebrare tenebitur unam missam
in or atorio seu capella per no s ad chorum dicte ecclesie const rucra en consecrata, in qua turnbas sepulture nostre et di lectarurn domin arum d udum con thoral ium nostrarum latomico opere construi fecimus, aur in altari castri no stri
de Breda, ubi et p ro ut nobis et nostris successoribus deminis de Breda poeins et
melius placebir" ,
11 6 GAB . afd. IV, 1 no. 17 folio 45 v gg. Cerutti II, 545.
117 Sonntag 43. Nolet-Boeren 183-184.
11 8 Schoengen 183.
11 9 H .v .P. 331- 335.
120 Geschiedenis van Breda I, 138-14 0.
12 1 Van Goor 433.
122 Ibidem. "qui habebit unam prebendam equalem aliis in reditibus dic rae Recto105

riae" .

K .B. Bru ssel Ms. 4472 folio 65vo . "eo dem pto qu od iste duodecimus prebendam
suam habebit omnimodo a prebendis aliorum divisam et distinctam, et contenta bit ur fructibus et reddi t ibus inf rasc riptis ni chil penit us de fruc ribus , redditi bus, proventib us prebendarum, an niversariis, coti dianis distribur ionibu s, foraneis
p rebend is et cap ellan iarum emo limentis, qu os dierus decanu s et capitulurn de
presenti obtinent, pet iturus in fut urum".
12 4 GAB . H . 343 bis f.
12 5 H. v .P. 373. H ij stierf 9 juni 1496. Tax. 19 (1912 ) 179. In 1492 kocht Jacobus
(al kanunnik) een huis in de C atharin astraat. GAB . H . 343 bis a . 1486.
126 GA B. Coll. Placidus fi ches. G AB. R. 415, 189.
1 27 Cerutti II, 490.
128 Schäfer 161.
129 Santifaller 180-19t.
130 Van Goor 440.

12 3

i3

Jaarboek De Oranjeboom 34 (1981)

Anal. (1909) 41. Uitgave van de statuten in GAB. afd. IV, 1 no, 17.
GAB. afd. IV, 1 no. 17 folio 18/19. Akte uit het jaar 1383 met nieuwe bepalingen betreffende het gratiejaar.
133 GAB. H. 343 bis a. Akkoord tussen de kapelaans en de kanunniken.
134 GAB. H. 343 bis f, folio 30. Het jaar 1490/91 ontving Willem Alfijn niets
vanwege "sijn abens", Jan, de basterd van Nassau, was van 1495 tot aan zijn
dood in 1505 absent.
lll5 H. Pleij, De blauwe schuit (Muiderberg 1979) 42.
136 GAB. H. 343 bis f, folio 4 en 44.
137 Jan van Aeth stierf 20 sept. 1496, hij werd 29 sept. 1496 opgevolgd (Dross.reg,
2271). Mag. Johannes de Beke stierf 25 mei 1435, hij werd nog dezelfde maand
opgevolgd (Dross.reg. 1337). Henricus de Bye stierf 23 nov. 1461, hij werd
11 dec. opgevolgd (Dross.reg, 1843). Albertus Varentrapp stierf 30 sept. 1438,
hij werd 8 okt. opgevolgd (Dross.reg. 1382). Amelius van Druenen stierf 3 mei
1435, hij werd een dag later opgevolgd (Dross.reg, 1335). Johannes de Nele
stierf 13 juli, hij werd dezelfde maand opgevolgd (Dross.reg. 1359). Getallen:
negen dagen (twee maal), 1 dag, 18 dagen (maximaal), vijf dagen en maximaal
zeven dagen.
138 Sonntag 58. Santifaller 93-96.
139 RA. N.B. Col!. Cuypers no. 131. Het is een afschrift op papier. De oorspronkelijke akte werd opgesteld ten huize van magister Willem van Oesterzeel "in
iure canonico licentiate canonico ecclesie collegiate beate marie virginis opidi de
Breda".
140 Zie noot 126 van hoofdstuk IV B.
141 Santifaller 96. Dictionnaire de théologie catholique IV, 724.
142 Sonntag 57-58.
143 GAB. R. 89. Omslag van dit deel wordt gevormd door een zwaar beschadigde
oorkonde uit waarschijnlijk het jaar 1486. In dat jaar was Willem van Oesterzeel "omtrent r'sestich jair" en "Jeronimus zoen out omtrent een ende rwintich".
Dit zijn de enige twee kanunniken van wie de leeftijd bekend is. Hun leeftijden
worden genoemd, omdat het om een lijfrente gaat.
144 Saririfaller 87-88.
145 Van Goor 432-433. "Item ordino disponens, quod de dictis Canonicis tres erunt
Presbyteri, tres Dyaconi et duo Subdiaconi ... ".
146 Lexicon für Theologie und Kirche IX, kolom 1133.
147 Ibidem III, kolom 319-323.
148 Zie bijlage I B.
149 Sonntag 58. "Im allgerneinen war nur für die Prälaruren die Priesterweihe
vorgeschrieben".
150 GAB. H. 343 bis a. Raso Voecht als deken, Raso Corne!ius, Servatius van Meer
en Jacobus Zeghen.
Uil Anal. (1909) 23 en 25. Verbod op de omgang met "inhonestis feminis".
152 _ Jan Godertszn. van Loemel, alias Jannis Hr. Mathyszn. 1500. (Dross.reg.
2365). Als we op zijn "alias" af mogen gaan, is hij een zoon van Mathias van
Loernel.
- Matr. L. I, 210, 7 (1427). "Zibertus de Neel ... filius de Johannes de Nee!
de Breda".
- A. Beg. no. 354, folio a. "her Peter Norijs kinderen". "her" betekent in deze
context altijd priester.
- GAB. R. 417, 138vo. (1507) Jan Storm verwekte een aantal natuurlijke kinderen bij Lysbeth Gellecom.
153 GAB. Coll, Placidus fiches. RA. N.B. Collo Cuypers, no. 131 (1477).
131
132
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Post, Scholen 37.
Sjoberg 289-299 . Op basis van het bronnenmateriaal is deze stelling voor Breda
niet te bewijzen en all een ma ar te vermoe den. In het jaar 1505 telde de school
ong eveer 100 leerl ingen, daar er toen pl anken aan de school geleve rd we rden
om 100 "sittens" van te maken . Zie Nauwelaerts, Breda 5. Post, Scholen 136.
P ost veronderstelt dat de meeste leerlingen uit de welgestelde milie us kwamen.
1ó 6 Nauwelaerts, Breda 1-5.
15 7 N auwelaerrs, ' s-H ertogenbosch 28-29.
15 8 Nauwelaerts, Breda 12. In het jaar 1550 gebruikte het stadsbe stuur de term
"schol asterie" in een negatieve betekenis. Een schola sterie zou tegen de gewoont e in en tot na deel zijn van de burgers.
159 Sonnrag 29-3 7.
160 Erens, Cath. 196.
16 1 Nauwelaerts, 's-H ertogenbosch 30. Geschiedenis van Breda I , 148-149.
De relatie tussen ka pi tte l en de chora len en de ka pittelschool is no g onvoldoend e onderzoc ht.
162 Cerutti Il, 547.
1 63 GAB. H. bis h jaar 1494/1495. " Item gegeven den jong hen choralen by hand
meester Jan va n Aet h als cho raalrneesrer".
164 Zie noot 157. Men spreekt soms zelfs van een "schoolstrijd" tussen de kerk en
het stadsbestuur.
165 Pos t, Scholen 92-97 en 139-154. Orme 87-88 en 117. G. R. P otter, "E duca tion
in the Fourteenth and Fifreenrh centuries" in: The Cambridge Medie val H lstory
VIII (Cambridge 1936) 688-717.
1 66 A. van Belle, " La fa culté des Arts de Louvain" in : The Universities 46.
1 67 K.B. Bru ssel Ms. 4472 folio 100-102 jaar 1480. G AB. afd. II 36 n. 20.
16 8 Southern 277-279.
169 Post, Scholen 107.
17 0 Zie bijlage I A. Lam bertus de Beke, Jo hannes de Bergen, Robertus de D rongeIen, Arn oldus de Hoerne en Johannes de Pernes.
171 Zie bijlage 11. Dit is voor al te verw achten va n Robertus de Drongelen.
172 GAB. afd . IV, 1 no. 17 fol io 18/ 19.
1 73 Geschiedenis van Breda I, 290-295.
174 Ibidem 291.
1 75 Ibidem 288-290.
176 Voorbeelden van ka nunniken die al een universiteit bezocht ha dden v óór hu n
intrede: J ohannes de Beke was al licent iaat in de rechten (D ross.r cg, 1355) en
Ro elandus van Meer was al licentiaat in de rechten en baccalaureaat in het
kanonieke recht (Dross.reg. 1359).
177 Mntr . K . 173, 53. 1432 "D. Henricus Bye, can on icus in Breda" .
Ibidem 253, 13. 1452 "Joh. Ghu f de Bred a, canonicus in Breda".
17 8 G AB. H . 343 bis f, fol io 44.
179 Bijvoorbeeld T ax. 27 (1920) , 166.
180 A. Frenken I, 111.
181 Dross, no. 1359 jaar 1439.
182 J. Pucke, "Les Ch ano ines de Tournai aux érudes" in: The Un iv ersities 602.
"On constate dès lors que les prébend es can oniales jouent Ie r êle de bourse
d' études",
183 Percentages bij de an dere kapittels: St . Donatius te Bru gge over de periode
1350-1450 = 64,5 % • (R . D e Keyse r, " Chanoines univer sita ires à Bruges" in :
The Uniuersities 588). Doornik over de periode 1330-13 40 = 760/0. (J . Pucke
in Tbe Unioersities 601).
154
1óó
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184, Zie

bijlage I A.
R. De Keyser, "Cha noines" 588-590. O ver de preciese inhoud van de term
"magister" bestaat nogal wat discussie tussen de deskundigen, maar in het algemeen zijn ze er het over eens dat de titel gereservee rd was voor ka nunn iken
die een universiteit bezocht hadden en daar tenminste de gra ad va n " baccalaur eus artium" ontvangen hadden. De titel van "Doc to r" was bijna uitsluitend
bij de juristen gebr uikelijk (Bernh ofen 26).
186 Th e Unioersiti es 218-222.
18 7 Cerutti Ir, 541-545. ca. 1470. Roelandus regelde het geschil tussen het kapittel
en de kapelanen.
188 Kisky 10. Wermi nghoff 45.
189 Kothe 6-7. Hier werd geen enkel nieuw lid toegelaten: "n isi ab utroque pa rente
illustrern" .
1 90 Saririfaller 23-2 4 geeft een goed overzicht van deze ter minologie.
191 Werminghoff65.
192 Ko the 6. De Domkanunniken van Straatsburg kwamen uit de dio cesen Mainz,
T rier, Worms, Speier, Metz, Basel, Lausanne, Kon stanz en Augsburg .
Werminghof 51. De Keulse Domheren kwamen uit 30 verschillende diocesen.
19 3 Bernho fen 19. Twee derd e van de kanunniken was hier van burgerlijke origine.
194 Sonn rag 75-82 .
l\}5 Genicot 19-22.
196 Lefè vre 57-58.
19 7 Kothe 24-32. In deze stad bestond en er twee collegiale kerken.
19 8 De sociale recru tering van de kapittels blijft onderl ing zeer moeilijk te vergelijken, doordat de verschillende auteurs niet deze lfde indelingen maken.
W. Kothe sto pt ridders en patri ciaat bij elkaar, terwijl de an deren dit niet
doen. Bernhofen heeft het alleen maar over adel, Sonntag maakt een on derscheid tu ssen .,Freiadel" en "M inisterialadel". He t gevolg is da t vergelijkingen
moeilijk te maken vallen en het meestal bij algemene indrukk en blijft.
199 Bernhofen 22. Minder da n 5%
kwam van buiten de diocees. Genicot 13. 15%
kw am van bui ten de diocees Luik .
20 0 P. Bonenfanr en G. Despy, "La noblesse en Brabant au 12e et 13e sièc1es" in:
Le Moyen Age 64 (1958) 27-6 1.
201 Zie noo t 210.
202 H .v.P. 349. Hi j stierf in 1505 en was tegelijk ka nunnik en pastoor.
20 3 Kisky 65-67. Hendrik I van N assau moest zelf s in het jaar 1343 zijn kanonika ten opgeve n om zijn geslacht voor uitsterven te behoeden. Van Goor 24.
Willem va n Pol anen, een zoon van de heer va n Breda, was eind 14e eeuw
kanunnik te Luik .
2lH _ Robertus van Dron gelen werd eenmaal aange dui d als " nobilis" . A .V.B. V,
476 jaar 1358.
- Arnoldus de H oern e. Zie hiervoor het boek van Goethals.
- Lud ovicus de Loen, Graven van Loen en Heinsberg. Van Goor 24.
205 Buerste den. In 1388 werd een En gbrecht van Bucrsreden genoemd als knape
en leenman van de heer van Breda. D ross.reg. 790 en 374.
Berchem . D e ridd er Arn oldus van Berchem bezat landerijen rond Breda.
K.B. Brussel Ms. 4472 folio 119-120 en 124'1'0-126'1'0 (1472-1484).
Van Meldert. 1287 J an van Meldert, ridder. Van Goo r 428, 461.
206 Zie hiervo or het boek van Cuvelier 15, over zijn int rede in de ridderschap.
20 7 Geschiedenis van Breda I, 89-91 en 209.
20 8 Ib idem 200-201.
209 Ibidem 81-82. In de 14e eeuw hadden vele schep enen een leenband met de
heren van Bred a.
185
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I bidem 202 en 184. Misschien mogen we deze ontevredenheid in verb and brengen met de latere onrust (1468) rond de kerk. In dat jaar kapittelt de heer van
Breda "die gildebruedern" , omdat die va n mening zijn "dat deken ende capittel
niet voirder bewyndt hebben sullen dan bynnen hueren choir". GAB. afd . IV,
1 no. 17 folio 37. Cerutti n, 516-518.
211 Sjoberg 118-120.
21 2 P latt 124-127. Hij geeft de voorbeelden van Londen en Southampton .
De situatie in Lond en werd ver der uit gewerkt door S. L. Th rupp 53-102.
213 Erens, Catb , 158. H .v.P. 362. 1397. "Theoderici dicti Sterk e et Elizabet h
uxori s" .
214 Erens, Catb. 157.
215 H.v.P. 28 ap ril 1477. "Obiw s H ild egundis de Meer ma tr is Egidii de Buersteden" .
21 6 RA. N .B. Beneficie Van Meer no. 27 1504.
217 Matr. K. 139, 10 1423.
2 18 Tax. 17 (1910). Tax . 2 (1895) 221-223. He t zegel van de Bredase schepen J an
Ludekenszoon uit 1389.
2 19 H .v .P . 377, 28 juni 1391. "Ob itu s domini Gh erard i Lud ekens Canonici".
H .v.P . 413, 7 nov . 1408. Gerardus had misschien kinderen : "O bitus Th ome
filii dom ini Gerardi Ludikens .. ." .
220 Er ens, Catb, 220 jaar 142S.
221 Bernhofen 37. Kothe 11. "E s muss Zeiten gegeben haben, da die meisten Kanoniker des D omsrifres sich als Ve rtem anreden konnten ". Kothe 26-27 . O ok in
de collegiale kapitt els van Straatsburg bevonden zich talrijke familieleden.
222 Van Goor 436. ,,\Valterus et J acobus, filii J ohann is de Byen" en "D. Hen ricus
Grusere, Decanus, D. Henricus Grusere, eius fra ter".
223 ARA . N .D . no . 1356 jaar 1435.
224 Platt 127-128.
225 Zie de platt egron d van Breda.
22G Ere ns, Cath. 158.
227 Geschiedenis van Breda I, 112-114 en 223-225 .
22 8 GAB. Col!. Aankomsttitels huizen no. 185.
229 Tax . 50 (1943) 199.
230 Bezemer 37 jaar 1411. "Item J an Beys op die Vichmerct van smen brouhuse,
dat Al aerd s hang was, 5 oude grot e" .
231 _ Rentes op lan d. Bijv. Erens, Cat b, 118. De non Jutte Bynst roe ont ving rond
1370 een jaa r cijns op een bund er land in de Vucht bij Breda.
- Rent es op huizen. Eren s, Catb . 130 jaar 1382. Zebrecht Tierloet schenkt vele
inkomsten op hu izen aan het klo oster Cat hari nad a!.
- GAB. Aan komsttitels huizen no. 16 1447. Yde D irixdochrer koopt een lijfrent e.
232 GAB. H . 343 1. ter ca. 1436.
23 3 GAB. H . 1512 folio 12 (sta dsrekenin g uit 1492). GAB. R. 89 (omslag). H ier is
sprake van een lijfre nte ten name va n Wille m en H ieronimus van O esterzeel
1486.
23+ Erens, Catb . 50-51.
235 Ibidem 66.
23 6 Hage 3 (dec. 1971) 64.
237 Van Goor 419.
238 Van Goor 20Sa.
239 Erens, Catb, 343.
2+0 D ross. no. 794. Het slot Ravensteyn ligt tu ssen Oss en Nijmege n.
210
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A. Cath. no. 182.
Erens, Cath. 157.
Erens, Cath, 63.
244 Dross. no. 349.
245 Ibidem no, 402 en reg. 2002.
246 Cart. Beg. 11.
247 Rage 3 (dec. 1971) 64.
248 Cart. Beg. 45.
249 Erens, Catb, 309.
250 Dross, no, 445 reg. 47.
251 Erens, Cath. 143.
252 Van Goor 208a.
253 Geschiedenis van Breda I, 209.
254 Ibidem.
255 Erens, Tongerloo IV, 400.
256 Dross. V, p. 397 (index).
257 Ibidem.
258 Geschiedenis van Breda I, 89 n. 8.
259 Cerutti II, 140.
260 Erens, Cath. 121.
261 Geschiedenis van Breda I, 92. De gezworenen vormden een college zonder
zelfstandige bevoegdheid, zij traden op naast en met de schepenen. Hun taken
lagen op economisch gebied, het handhaven van de openbare orde en de toepassing van de stadskeuren.
262 Ibidem 89.
263 Erens, Cath. 124. 1377. Elisabeth van Brussel had, zo blijkt uit haar testament,
geen kinderen. De familie verdwijnt hierna uit de bronnen.
Erens, Cath. 158. Elisabeth Tierloet verdeelde haar bezittingen onder vele
kinderen. Geld gaat naar haar kinderen Theodericus, Peter en Willem en naar
de kleinkinderen Alverarda en Katharina. Thrupp 191-233. In Londen bleef de
gemiddelde patriciërsfamilie drie generaties op volle sterkte.
264 RA. N.B. Beneficie Van Meer no. 23.
265 Zie noot 10.
266 Van Goor 87.
267 Ibidem 435. "Collatio Capellaniarum ad dietos decanum et capittulum".
"Dictum" in plaats van "dictos", waarschijnlijk weer een overschrijffout van
Van Goor.
268 Erens, Cath. 239. ARA. N.D. no. 1356.
269 Cerutti II, 541-545.
270 Van Goor 93-94. Geschiedenis van Breda I, 151-153.
271 Korhe 50-51.
272 Van Goor 96.
273 Erens, Cath. 85 en 115.
274 Cart. Beg. 95 1463. Heilwyge de Cymeterio alias dicta Beys, de meesteresse
van het hofje, was misschien lid van de familie Beys.
275 Geschiedenis van Breda I, 150-151. Kothe 52.
276 Geschiedenis van Breda I, 56-57.
277 Avonds-Brokken. 1-95. In het grenskonflikt tussen Brabant en Holland speelde
de familie Van Drongelen een belangrijke rol aan de kant van Holland. De
familie leverde ook verscheidene hoogwaardigheidsbekleders aan de graven van
Holland (Bijv. Van Mieris II, 835).
278 A.V.B. I, no. 1988. Deze bisschop probeerde in 1350 voor zijn bloedverwant
241
242
243
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Robertus een kanonikaat te Luik te bemachtige n : "S upplicat Wilhelmus (de
Gennep) arch iepisco pus Coloniensis, quatonus R obertu s de DrongeIe, consanguineo suo, magister in artibus et studenti in iure civil i, de canonicatus et prebenda Leodiensis, va cans per obir us Petri de Wa len court, di gnemini providere;
non obsr, quod in Breda et in Minis terkerke, Leodiensis et Trajectensis ecclesiïs canonicatus et prebenda obtinet. Fiat de canonieus sub expectatione prebende R ." .
279 H .v.P . 410. Bonifarius stier f 26 october, jaar onbekend. A .V.B. I, 565-566
21 april 1345. De eerste vermelding van hem als kanunnik te Breda.
280 A .V.B . I , 373, 490, 620 en 688.
281 Goethals 100-102 . Matr. L. 30a 14 1396. U it de volledige na am v an deze
kanunnik xArnoldus fil ius quon dam Arnoldi de Hoern" zou heel misschien
afgeleid mogen worden dat hij de zoon was van Arnoud de Horne, de bisschop
van Luik. D eze bisschop stierf in 1389 en daarop zou da t "quondam" ( =overleden) kun nen slaan. Avonds-Brokken 67. De familie Perwez zou een zijtak
zijn van de Hoernes en magister Johannes de P ern es is dan mogelijk familie
van Arnoldus van Hoerne.
282 Dross.reg. 47, 49, 337, 89. In 1287 was een Van Meldert d rossaard van Brabant. Van Goor 461. Jan van Me ldert hoort bij de Vrienden en Mannen va n
de hertog van Brabant 1350.
283 Zie bijla ge IB. Dykmans 155. De fam ilie De Valle had bezi t tingen in een paar
dorp en rond Brussel (Vossem en Overyssche).
284 A .V .B. XIII, 376, 342. Egidius C arlier (K aerle) kwam uit de diocees Kamerijk .
285 H.v.P. 359. Arnoldus Sanctus stierf 18 april 1474. Matr. K . index . San ct us
moet een verbastering zijn van Xanten. H v.P . 339. Arnoldus de Westfalen
stierf 19 jan ua ri en ste lde zeven gro ten beschikbaar voor zijn zielemis. Uit dit
bedrag zouden we kunnen afleiden, dat het om de eerste helft van de 15e eeuw
gaat. In de tweede helf t van deze eeuw worden de groten vervangen door de
stuvers,
280 Matr . K . 139, 28. Bijlage IJ.
2 87 Geschiedenis van Breda I, 183-184 .
288 ARA. N.D. no . 1367. Dross.reg . 1683.
289 Matr. L. II, 402 1479. "Karolus Oudart de Bruxella'.
290 Matr. P. VI, 549, 21 1477/78 . P laatsnamen als ach ternaam : het bleef in de 15e
eeuw gebruikelijk iemand te noemen naar zijn plaats v an her kom st.
Ron d 1457 verandert Jan Zeebairs in Jan Lekkerkerk (T ax . 34 1927, 259).
Jan van Nele werd in Leuven ook wel Jan van Breda genoemd (Anal. 24
1893, 69).
291 H .v.P . 415. Hij stierf in 1484.
292 R A. N.B. Col!. Cuypers, no . 942 1472. Deze akte komt ove reen met Dross.
no. 1350. Jan van Loon krijgt in plaats van zijn pastoraat een royale lijfrent e
van 60 Rijnse Guld ens.
293 J an van Aeth, J an Borchma ns, Peter van de H aghe, M. van Loemel, Lu dovicus
de Loen, Karolus O udaert, Johannes Sonck en Jan Storm.
294 Van Franco de Berewouden en Philippus de Waardenburg is eigenlijk ni et
meer bekend dan hun naam.
295 GAB . 343 bis f folio 23. Jan van Aerh zong in 1489 het epis tel voor Hendrik
van Av oert, Ibidem folio 47. Raso Cornelius zingt de evangeliën voor de absente proven. Hij ontv angt een vergoeding van 12 sruvers.
200 Ere ns, Catb. 2.
207 Cart. Beg. 121. Een andere uitvoerder van dit test ament was de ka pelaan
Egidius Schoendonck, een fami lielid van Servaas. Cart. Beg. 65. Tax. 41 (1934)
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56. Hugo Cloer treedt op als uitvoerder van het testament van Liel van
Oesterzeel.
298 Tax. 33 (1926) 221. Een verwijzing uit Batavia Illustrata 1023.
299 Sourhern 159-169.
300 Zie bijlage II.
301 The Cambridge Medieoal History VIII, 699.
302 R. De Keyser, "Chanoines" etc in: The Universities 589.
303 K.B. Brussel ms. 4472 folio 63-64vo. GAB. afd. II 36 n. 20. 1303.
304 GAB. bis f folio 5.
395 Ibidem folio 24.
306 K.B. Brussel Ms. 4472 folio 74-76vo.
307 Ibidem folio 117vo-119. Een loop rogs: de oppervlakte, die met één korf zaad
ingezaaid kon worden.
308 Ibidem folio 113-116vo.
309 Ibidem folio 116vo.117.
310 Van Goor 84-93. Geschiedenis van Breda I, 143-147.
311 Van Goor 85. Het altaar van het Heilige Kruis, gesticht door een Nassau,
leverde aan de bediener een inkomen op van 50 Rijnse Guldens.
Ter vergelijking: een prebende leverde 20 Rijnse Guldens op.
312 Brom I, 2 617.
313 GAB. H. 343 bis f folio 7 en bis h, folio 13.
314 GAB. H. 343 bis f folio 15 en 20 en bis h (1494/95): "Item gegeven den
jonghen choralen by hand meester Jan van Aet als choraalmeester",
315 GAB. H. 343 bis h (1491/92). Hij ontving als beloning een "gouden croon".
316 Tax. 20 (1913) 79.
S17 GAB. H. 343 bis f. Leuven, folio 7 en 24. 's-Hertogenbosch folio 36, 40.
318 Ibidem folio 18, 23, 32 en 50.
319 Ibidem folio 24.
320 Ibidem folio 46. Raso gaat daar over rentes praten. Folio 70 Raso gaat met
Jan Borchmans naar Luik.
321 Luik als bestuurscentrum van de diocees. In Leuven moet een rechtbank bestaan hebben, zoals op te maken valt uit de context (de altaarkwestie uit
1489). Het is alleen niet te achterhalen welke rechtbank.
322 A. Frenken II, Inleiding. In het midden van de 15e eeuw bevond het aartsdiaconale gerechtshof zich in Leuven, tussen 1485 en 1498 in Diest, later ging
het hof weer naar Leuven.
323 GAB. H. 343 bis f folio 5 en bis h, rekening 1495/96. Raso Cornelius ontving
een bedrag voor zijn bezoek aan de hertog van Brabant.
324 Geschiedenis van Breda I, 140. Cerutti II, 541-545.
325 Cerutti II, 611.
326 GAB. afd. IV, 1 no. 17 folio 40 en vgg.
327 Sancta Maria (1941) 190.
328 Tax. 17 (1910). Cartularium Vredenberg.
329 Cart. Beg. 140.
330 GAB. H. 343 bis f folio 33, 36, 55 en 62.
331 Ibidem folio 43 en 47.
332 Dross.reg. 500 en 507.
333 Dross.reg. 1382.
334 GAB. afd. IV, 10 no. 48. (Coll. Kleijn). H.v.P. 379: "Obirus domini Anthonii
Bille Canonici x stuvers" 1 juli 1457.
335 Cerutti II, 211 1439. Genoemd: "heren Anthonis Bille van der Heyden, persoen tot Steenbergen ende canoniek tot Breda".
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Erens, Cath. 247 .
Er ens, Cath. 187 jaar 1417. Cart . Beg. 67 jaar 1437.
C eru tti II, 129 jaar 1430, 234-2 35 (1440), 331-335 (1450). In de oorkonde uit
ca . 1430 we rd Anthonis door een lat ere overschrijver aanged uid met de anachronistische term van griffier.
339 Verwijs-Verdam, Middel Nederlandscb Woordenboek V II I, kolom 944-945.
Cerutti II, 300-302 ja ar 1448. Anthonis Bill e genoemd bij de " dienaren en
heymelike vrunden" van J an IV van Nassau .
:HO C eru tti II , 234-235 . Ged at eerd tu ssen 1437 en 1442.
341 Tax. 29 (1922 ) 243. Anthonis was al in 1436 pasto or van Steenbergen.
Zie J uten's Parochiën.
342 D ross.reg . 1409 jaar 1439.
343 Tax. 29 (1922) 243. Ant honis was van 1436 tot 1445 afwezig te Steenbergen,
echter: " ... ad preces ducis Brabant iae domini senescalli Br abanti ae, domicelle
de N assau habet absen tia gratis".
344 G. C. A. Juten 87.
34 5 Dross.reg. 1977.
346 Ib idm no . 788.
34 7 Ibidem no. 483 en reg. 2102 en 1996. In hetzelfde jaar wordt er een andere
arbiter benoemd, omdat Willem in het buitenlan d vert oefd e. H ij moet toen
aa n het studeren zijn gewee st in Bologna.
348 D ross.reg. 2107.
349 Ibidem reg. 2067.
350 Ib idem reg. 2171.
35 1 Ib idem reg. 2135 . H ij bracht een aanmaning en regelde te Antwerpen de beta ling va n de ver zending v an een pauselijke brief.
352 GAB . H . 343 bis f folio 30, 34, 39 en 44.
353 Dross.reg. 1302.
354 A. Frenken I, 131. " Ra so Voech t, decanus B. Marie opi di de Breda, ad scrip ta
et preces iIlustris domicellae Marie comi tesse de Nassauw cansa nguine nost re (is
van de aa rts diaken Bern ard, gra af van Sol ms) ha bet absens gratis".
355 Southern 167.
356 Jones 1. Jones noemt als gevolg: " This reliance upcn the comm unity of the
c1ergy for official service and upo n the benef ices of rh e church fo r the ir ma inrance and compensati on had rhe effect of colouring certain ecclesiastical offices
down to the reforrnarion".
357 j ones 15-21.
35 8 Riemsdijk133-134.
3ö9 Moreau IV, 69-82.
36 0 Santifaller 191.
3 61 J uten 87.
362 T be Unioersities 213-2 27.
363 Riemsdijk 51-52.
364 J ongkees 281.
365 Mor eau IV, 71-72 en 76. Lijfartsen van de Bourgondische hertogen met kanonikaten.
366 S. Stelling-Michaud, "Sur quelques rn édecins suisses romandes aux 13e et 14e
siècles" in : Mé lan ges offertes à M. P. E. Martin (Genèv e 1961) 188-189.
367 Tbe Uniuersities 588.
368 Bernhofen 30.
369 S. Stelling-Michaud 194-195.
370 D. A. Berents, " Mid deleeuwse H eelmeesters" in : Sp iegel H istoriael jg. 9, nr . 4
(1974) 194- 197.
336
3 37
33 8
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Zie bijlage I I.
Tax. 50 (1943) 199.
J ongkees 283. Mag. Simon va n der Sluys, afkomstig uit een R otterd ams pat riciërsgesla chr, was in 1462 raad en medicijnmeester van de hert og van Bourgondië. S. Stelling-Michaud 190. Ma g. Th omas Baud was lijfarts van graaf
Amadeus V va n Savo ye. Vele leden van zijn familie speelden in de 14e en 15e
eeuw een belan grijke rol in Genève.
374 Zie noot 372. Door het ontbreken van enige bron verwijzin g was deze mededeling va n G . C. A. J uten niet meer na te gaan.
37 5 Tax. 20 (1913) 79.
376 A nal. 24 (1893) 68-69.
37 7 D ross, no. 1359 juli 1439. A. Cath, Necrologium. Hier sta at zijn overlijdensjaa r verkeerd vermeld. N iet 13 juli 1437, maar 1439.
3 78 Ceru tti 1I, 588-591.
379 Van Goor 368-381. De Ghulden Roos 19 (1959) 87.
380 He ndri k van Avoert in zijn geboort eplaats Etten, Peter Sterre in Rijsbergen,
J . Ymhui zen in Etren , Raso Cornelius in Ginneken en H . Gru sere in Gilze.
Princ enhage: Amelis de Druenen en Servarins va n Meer.
38 1 Brom I, 1 85. Matr. K. 275, 15. G. A. Frenken 1I, 220 en nog deken van Beek.
382 Dross.reg. 1422.
383 A. Frenken 1I, 355, 356 en 383.
384 Paquay 18. Dross. no . 1389. P en celet . S.P. lxxxii.
385 Poncelet S.P. lxxxii en clxiii. In dit kapittel bevond zic h ook een Johannes de
Rivo de Bred a, die in 1431 stierf. Dit moet dezel fde zijn als vermeld in H.v.P.
368: "Obitus dom ini Jo hann is de Rivo Deca ni sanct ae Crucis Loediensis" ,
386 Tax . 27 (1920) 166. D at Johannes hier tere cht kwam w as geen toeval. Zijn
familie had banden met de Bavelse kerk via de Va n Ypelaar s.
Tax . 48 (1941) 208-209 en T ax. 30, 265-282.
38 7 Tax. 28 (1921) 214.
388 G. C. A. Juten 87.
389 Tax. 28 (1921) 158 en 165.
390 Juten 87. D ross.reg. 1409. Ma ria-altaar in H alsteren.
39 1 D ross. no . 1362. G . A. Frenk en 1I, 167. Fo ranei wa ren de helpers van de aartsdiaken, ze treden vooral op als coll ecto ren van boetegelden.
392 Dross.reg. 2247/2249. D e N assau's bezaten een huis op de Kou denb erg te Brussel. Dross.reg. 1221.
393 H . va n Bavel, Inv entaris v an het archief van de H eusdense Cisterciënzerkl oosters Mariënkr oon en Mariëndonk no. 81. A .V.B. V no, 1158. A .V. B. I no. 1988.
394 Tax. 28 (1921) 153. Erens, Cath. 174 en 404.
395 Tax. 28 (1921) 162.
39 6 Tax. 28 (1921) 212 (absent). Col!. Cuyp ers no. 514. In 1470 gepresenteerd.
397 H .v.P. 351.
398 A .V.B. X III, 343. Card inaal de Novo Castro draagt voor "familiari suo,
Egidio Ie Carlier, Camer.dioc. de par rochia eccl. de Bourgo ngra ns et decanam
rurali de Barro supr a Secena m di gnemini pr ovidere" (Bar sur Seine).
A .V.B. X III, 376 1393.
39 9 Dross.reg. 1384.
4 00 Tax . 27 (1920) 211. G. A. Frenken 1I, 360 (ab sent ).
4()1 Tax. 27 (1920) 259. In 1456 recto r van de Keulse Universiteit.
402 A. Bisdom lIl, 24. Cart. Beg. 121. RA. N.B. Benef . Van Meer no. 42.
4()3 G. A. Frenken 1I, 213.
404 H.v.P. 349.

371
3 72
37 3
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Tax, 28 (1921) 211. "Rector mag. Johannes de Nele, studens Lovanii Regens in
Medicinis in studio Lovaniensi", Walterus de Nele vervangt hem.
A. Frenken I, 81 en 86.
406 A. Frenken II, 332 (absent).
4û7 Rep. Germ. II kolom 1390. "Provisio de canonicatus et prebendatu cum decanatus ecclesie de s.Petri Middelburg Trai. dioc .... "
408 A. Frenken I, 111 en II, 365.
4û9Tax. 27 (1920) 165.
410 A. V.B. VII, 373, 490, 565-566, 620 en 688. E. Eubel, Hierarchia Catholica
Medii Aevi (Regensburg 1898) 214. Patriarch van Constantinepel was toen
Henricus de Ast (1339-1345), tevens kanunnik te Amiens.
411 Tax. 29 (1922) 188. Devillers 159. Hij was tevens notaris.
412 Tax. 28 (1921) 158.
413 Ibidem 29 (1922) 185 en 188.
414 A. Frenken II, 165.
415 H.v.P. 333. Dykman 7, 62, 234 en 397. Hij was de opvolger van de grote
mysticus Ruusbroeck die 2 dec. 1381 stierf. Hij schijnt zelfs een (verloren gegaan) boekje geschreven te hebben over het leven van zijn beroemde voorganger.
416 A.V.B. XIV no. 84 1422 4 mei. Matr. K. 139,28. In 1420 secretaris van keizer
Sigismund en hij moest onderhandelen met paus Martinus V. Afgevaardigde
van de universiteit van Keulen bij het concilie van Basel (1432) en in 1409
getuige in de zaak tegen Jan Hus. Zie voor gedetailleerde informatie het boek
van Arnswaldt.
417 Tax. 17 (1910). Cartularium Vredenberg. G. A. Frenken II, 389 (absent). Tax.
28, 219 Zundert. Tax. 25 (1918) 209. GAB. afd. IV, 1 no. 17 folio 78vo.
418 H.v.P. 354. 31 maart.
419 Geschiedenis van Breda I, 131.
420 Tax. 48 (1941) 310. Van der Gouw 129.
421 Brom I, 2 no. 1583. Tax. 31 (1924) 284-285.
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