
Meester Willem Alfijn, jurist en pastoor
te Breda (1473-1494)

door

FRANS GOOSKENS

De laatste tijd wordt een steeds grotere belangstelling merkbaar voor
de rekeningen uit de middeleeuwen. Die documenten bieden ons de
mogelijkheid direkt kennis te maken met de middeleeuwse samenleving
en mens, niet verborgen achter de torenhoge façades van de formele
juridische bronnen, die tot voor kort de basis waren voor een institutio
nele geschiedschrijving.

Een beknopte laat-middeleeuwse rekening (jaar 1486) van de Bre
dase pastoor Willem Alfijn, die berust in het stadsarchief aldaar, grijp
ik aan om in te gaan op de achtergronden van een van die vertegen
woordigers van de formele middeleeuwse maatschappij.1 De rekening
zelf zal in een bijlage worden uitgegeven. In deze inleiding stel ik als
doel dit administratieve document in een wijder perspectief te plaatsen
en iets toe te voegen aan de kerkgeschiedenis van Breda. Aan het einde
van mijn inleiding hoop ik antwoord te geven op de vraag: Willem
Alfijn, pastoor of jurist?

Eerst geef ik informatie over de pastoors te Breda in het algemeen.
Tot aan het begin van de 15e eeuw hadden de pastoors in hun parochie
weinig in te brengen. Niet de pastoor leidde de parochie, maar de deken
en het kapittel bestuurden de parochie. De kapitteldeken was het on
betwistbare hoofd van de Bredase kerkhiërarchie en de pastoor was
voor hem een ondergeschikte, omdat met de omvorming van de Grote
Kerk tot collegiale kerk in het jaar 1303 alle rechten van de pastoor op
het kanunnikencollege waren overgegaan. Dit college mocht voortaan de
pastoor aanstellen net zoals het vele andere geestelijken binnen de pa
rochie mc.cht benoemen. De kapitteldeken was hiermee de enige geeste
lijke binnen Breda die aan de deken van Hilvarenbeek voorgedragen
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moest worden ter bevestiging.2 Verder werden in dat zelfde jaar 1303
de inkomsten van de pastoor drastisch verminderd, want deze moest een
deel van zijn inkomsten afstaan aan de kapitteldeken en aan een nieuw
te benoemen lid van het college van kanunniken. 3 Dit droeg er toe bij
dat in de 14e eeuw de pastoors nooit mensen van aanzien waren: het
ambt was financieel onaantrekkelijk en te ondergeschikt. De kanunniken
zouden ook nooit een machtige pastoor geduld hebben, bevreesd als zij
waren voor een aantasting van hun privileges en macht.

Onder invloed van structurele veranderingen binnen het kerkelijk
bestuursapparaat kreeg het Bredase pastoorsofficie weer meer macht en
invloed, waardoor uiteindelijk deze clericus de tweede man werd, direkt
na de kapitteldeken. Onder invloed van die ontwikkelingen kon Willem
Alfijn in het jaar 1487 optreden als plaatsvervanger van de afwezige
Karolus Oudaert, het hoofd van het kapitte1.4

Verandering no. 1: in het archief van de Nassause Domeinraad te
's-Gravenhage bevindt zich een document uit het jaar 1435, waarin
graaf Engelbertus van Nassau aan de landdeken van Hilvarenbeek of aan
de aartsdiaken van de Kempen - de opsteller van het minuut wist het
klaarblijkelijk nog niet zeker, want hij geeft twee mogelijkheden - na het
overlijden van Willem Haghen Johannes Rusener Johanneszoon voor
draagt als pastoor van Breda.5 We kunnen hieruit de conclusie trekken
dat de deken zijn greep op de benoeming had verloren en dat de Nas
sau's dit recht van hem gingen overnemen.

Verandering no. 2: in het necrologium van de Grote Kerk staat ver
meld als zijnde overleden een Johannes de Leckerkerk in het jaar 1470,
pastoor én kanunnik te Breda.6 Zijn opvolgers behielden deze combinatie
van functies, waardoor het ambt financieel bezien weer een stuk aan
trekkelijker werd. Willem Alfijn ontving uit zijn kanunnikenprebende
de som van 20 Rijnse guldens en 18 stuivers.7

Deze veranderingen moeten ingevoerd zijn onder de druk van de
graven van Nassau, want de kanunniken hadden geen enkel belang bij
een machtige en onafhankelijke pastoor, in tegenstelling tot de Nassau's.
Deze adellijke familie streefde namelijk naar een maximale kontrole op
alle belangrijke ambten in de Baronie van Breda, zowel op wereldlijk
(de schepenen) als op religieus gebied. In de 15e eeuw trokken de
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graven de touwtjes steeds strakker aan. Ze benoemden de kanunniken al.
In deze eeuw trokken ze ook nog eens behalve de benoeming van de
pastoor de keuze van de kapitteldeken naar zich toe, wat oorspronkelijk
het voorrecht van de kanunniken was. 8 Het hoofd van het college hoefde
ook niet meer aan de deken van Hilvarenbeek te worden voorgedragen.
In zijn plaats droegen de Bredase heren voortaan de pastoor voor aan
het kerkelijk gezag. Er leek een ruil te hebben plaatsgevonden ten voor
dele van de graven en ten nadele van het kapittel. Alle hoge kerkelijke
ambten waren volledig in hun handen en alleen bij de benoeming van
de pastoor kon het hoofd van het landdekenaat nog bezwaren uiten
(wat ook wel eens gebeurde). Bovendien dachten de heren door de ver
eniging van het pastoraat met een kanonikaat de eerstgenoemde functie
dusdanig aantrekkelijk te maken dat er zeer kundige en aan de zaken
der Nassau's toegewijde mannen konden worden aangesteld. De pastoor
was namelijk niet, zoals de kanunniken, gedwongen tot residentie en
tijdens zijn afwezigheid zouden de kerkelijke gelden - behalve die uit zijn
kanunnikenprebende - gewoon aan hem toe blijven vallen.9 Hierdoor
waren de Nassau's in staat kundige en daarom meestal ook drukbezette
personen als pastoor aan te trekken, die af en toe ook voor hen wat
zaken zouden kunnen behartigen. Het was voor de graven een goedkope
manier om goed opgeleide clerid aan te trekken. De zielzorg werd meest
al overgelaten aan een plaatsvervanger.10

De geschetste ontwikkeling wordt bevestigd door een blik op een
lijst van pastoors te Breda. Tot 1435 lijken alle pastoors afkomstig uit
de Baronie van Breda en zonder academische opleiding. Dit valt te ver
onderstellen van Johannes Slotemaker (1355 -1381) ,n Wilhelmus
Haghen (voor 1435)12 en Johannes RusenerJohanneszoon (na 1435).13
Het is mij alleen niet bekend of deze laatste ook werkelijk pastoor is
geworden of dat het bij de voordracht is gebleven.

Een duidelijk keerpunt in het recruteringsbeleid van de Bredase heren
vormde de benoeming van meester Johannes de Leckerkerk rond het jaar
1457.14 Deze licentiaat in de theologie en priester is dezelfde persoon
als Johannes Zeebairs van Dordrecht, die in het jaar 1456 rector van de
universiteit van Keulen werd. Meester Johannes was toen al pastoor van
Heusden, waar het plaatselijke Cisterdënserklooster Mariënkroon de
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geestelijken aanstelde. l5 De Nassau's kwamen tijdens de onderhandelin
gen tot een overeenkomst, maar Johannes Leckerkerk kon hoge finan·
ciële eisen stellen, wat hij kon doen vanwege zijn succesvolle carrière in
Duitsland en omdat hij uit Heusden weggekocht moest worden. De
bijeenvoeging van pastoraat en kanonikaat moet waarschijnlijk in deze
tijd gesitueerd worden.

De opvolging was na het overlijden van Jan van Leckerkerk in 1470
gedurende een paar jaar problematisch. Het kostte veel moeite een
waardige opvolger te vinden en aangesteld te krijgen. De overleden
pastoor Jan van Leckerkerk had zich trouwens niet veel aangetrokken
van Breda en alleen in de jaren 1463-1464 was enige aktiviteit van hem
merkbaar: als uitvoerder van het testament van de Bredanaar Jan Ploys
en als getuige.l6 Een eerste kandidaat voor de vrijgekomen functie was
meester Jan van Loon, alias Tinctoris, die net als zijn voorganger een
graad in de theologie had. Als we op zijn naam mogen afgaan was hij
misschien een bloedverwant van Maria van Loon, de vrouw van graaf
Jan van Nassau. De tendens om goed opgeleide en voorname heren aan
te trekken als pastoor zette zich dus door. Helaas viel meester Jan van
Loon op 1 september 1472 af, omdat hij zijn studie wilde voortzetten
en geen priester wilde worden. Hierop ontving hij van Jan van Nassau
als compensatie een lijfrente van 60 Rijnse guldens, waarvoor de stad
Breda borg stond.l 7

Van de volgende kandidaat, meester Gerardus Terlinck is het niet
zeker of die ooit pastoor is geworden. Graaf Jan van Nassau droeg deze
voorname man - hij kwam uit een ridderlijk geslacht en had de priester
wijding ontvangen - in 1472 voor, maar al in augustus van het volgende
jaar komen we in Breda een andere pastoor tegen. lS Gerardus moet
weldra gestorven zijn of - en dit is waarschijnlijker - nooit officieel zijn
aangesteld door de landdeken.

24 augustus 1473 komen we voor het eerst in de Bredase bronnen
meester WiIlem Alfijn tegen en we treffen hem dan terstond in een
situatie aan die nogal ongewoon aandoet voor een geestelijke. In dat
jaar regelde hij namelijk samen met enkele andere grafelijke ambtenaren,
zoals de rentmeester Goessen van Romen, de uitgifte van 21 hoeven
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12. De ontvangsten in de rekening van de Bredase pastoor Willern Alfijn (1486).
Zie voor de transcriptie pag. 164 regel 1-41 en pag. 165 regel 42-53

Gemeentearchief, Breda
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13. Uitgaafposten uit dezelfde rekening, ondermeer voor de kosten van AIfijn's reis naar Rome.
Zie voor de transcriptie pag. 165 regel 59-73 en pag. 166 regel 123-129
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te Drimmelen aan verschillende personen.19 De regeling hield in dat
Jacop, Cornelis en Ermgaert, kinderen van Damrnas Janszoon, drie van
de 21 hoeven kregen, waarvan zij, na uitdelving van de moer, de onder
grond van de graaf in leen mochten houden. In ruil hiervoor beloofden
zij afstand te doen van het overschot dat na uitgifte van genoemde 21
hoeven was overgebleven. Aan dit vrij gecompliceerde juridische docu
ment hangt, tussen die van de andere partijen, het zegel van de priester
"Willem Alffin, doctor in de rechten en persoon te Breda".

Willems carrière begon aan de Keulse universiteit, waar hij zich in
1457 liet inschrijven als student onder de naam Wilhelmus de Leydis,
hoogstwaarschijnlijk naar zijn geboorteplaats Leiden. In het jaar 1460
rondde hij zijn studie daar af ~et een graad in het recht.20 Zes jaar later
veranderde zijn naam in Alfijn, volgens de editeur van de Keulse matri
kels (lijsten van studenten) omdat hij in Alphen (aan de Rijn) het
hoofd van de parochie werd.21

Deze functie moest hij in 1473 weer opgeven toen hij pastoor van
Breda werd, waar hij waarschijnlijk tegelijkertijd een kanonikaat ver
wierf. Willem Alfijn wist elders nog meer beneficies te bemachtigen. In
1488 bekleedde hij de functie van landdeken van Hilvarenbeek, zodat
via hem de graven van Nassau een greep kregen op de benoeming van
vele geestelijken in Noord-West Brabant.22 Drie jaar later, in 1491, ver
leende de paus hem de proosdij van het St. Pancratiuskapittel te Leiden.
De paus koos de Leidse proost uit de Utrechtse domkanunniken, in welk
college alleen zeer voorname en machtige clerici een plaats konden vin
den.23 De proost van St. Pancratius moest de priesterwijding ontvangen
hebben, een kapelaan van de bisschop van Utrecht zijn en, wanneer de
bisschop in Utrecht was, voor hem de mis lezen. Willem Alfijn kon als
proost rekenen op royale inkomsten. Bovendien mocht hij de pastoor
van Leiden voordragen aan de aartsdiaken en bij hem berustte het col
latierecht - en dus praktisch de benoeming - van de thesaurier van het
kapittel. Net zoals de pastoor moest dit een kanunnik van St. Pancratius
zijn.

Met de zielzorg van zijn parochianen heeft de. jurist Alfijn zich niet
al te veel bezig gehouden. Hij was hiervoor gewoon te vaak afwezig.
Gegevens uit de Nassause Domeinraadarchieven bevestigen dit: januari
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1475 benoemden de graven hem als scheidsrechter bij het regelen van
een grensgeschil. In oktober van datzelfde jaar moesten ze al een nieuwe
arbiter aantrekken, omdat meester Willem in het buitenland vertoefde.24

Andere bronnen melden dat hij tussen 1475 en 1478 in Bologna en
Parijs kerkelijk recht studeerde.25 Hierna volgden nog meer reizen naar
het buitenland, meestal in dienst van de Bredase heren. In 1480 onder
nam hij een reis naar Duitsland, in 1486 naar Rome en een jaar later
bezocht hij Frankrijk.26

De kapittelrekeningen geven een goed beeld van zijn aan- en afwezig
heid te Breda over de periode 1486-1494, omdat Willem Alfijn als ka
nunnik nooit langer dan twee maanden afwezig mocht zijn. Bij een
langere afwezigheid zouden de inkomsten uit zijn prebende aan het
Bredase kapittel vallen en aan presentiegelden zou hij helemaal niet
hoeven te denken bij een te langdurig verblijf buiten Breda. In de jaren
1486-1487 resideerde Willem waarschijnlijk niet of erg onregelmatig,
want hij ontbrak bij de uitdeling van de "renten der late missen". Voor
de late mis, welke iedere dag na de nonen werd opgedragen, waren in
de loop van de jaren gelden geschonken als beloning van de celebrant.
Van deze gelden was een afzonderlijk fonds gevormd, dat jaarlijks 24
Rijnse guldens opleverde. Dit bedrag werd aan het einde van het jaar
verdeeld onder de residerende kanunniken. Heer Willem deelde in het
jaar 1488 weer wel mee, maar is in 1489 weer afwezig. Hierna was de
pastoor van Breda in ieder geval tot aan zijn dood in juni 1494 meer
afwezig dan de statutair toegestane twee maanden, want zijn prebende
verviel aan de "mensa capituli" blijkens de volgende mededelingen uit
de rekeningen: "ontfangen van meester Willem Alfijn, pastoer ende
canonic tot Breda, die hij dit jaer (1490 St. Jan 1491) den deken ende
capittel gheeft uut sijn absentie 15 Rijnse guldens". De drie volgende
jaren werd het volle bedrag van Alfijns prebende door de rentmeester
van het kapittel verantwoord als ontvangen.27 Tijdens Willems afwezig
heid werden zijn taken in de kerk soms overgenomen door een van de
kanunniken, wat blijkt uit de volgende post: "Item gegeven meester
Henric van den Avoert van dat hij voer den pastoer twe werven die
evangelie gesongen heeft, tsamen 2 stuvers".28

Door zijn drukke bezigheden buiten Breda hield hij niet veel tijd
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over voor zijn parochianen en mij is slechts één geval bekend waarin hij
optrad als herder van zijn kudde. In een oorkonde uit het jaar 1493
verzoekt de Bredase pastoor aan een ieder om Hendrik Montens en zijn
vrouw Ada liefderijk te ontvangen, hen deel te laten hebben aan de mis
en hen van het nodige te voorzien. Beiden leden aan de ziekte van St.
Johannes of van St. Cornelius (epilepsie) en aan die van St. Quirinus
en wilden de plaatsen waar die heiligen vereerd werden bezoeken. Hier
voor waren hun middelen echter onvoldoende.29

De meeste tijd stak de pastoor echter in het regelen van ingewikkelde
juridische kwesties op kerkelijk én wereldlijk gebied en het op schrift
stellen van de overeenkomsten. Meestal werkte meester Willem Alfijn in
een bepaald teamverband als hij zaken moest regelen voor zijn bazen,
de Nassau's. Hij zelf hield zich vooral bezig met het opstellen van de
overeenkomsten. Als jurist was hij hier goed voor opgeleid en beheerste
hij de terminologie en de vorm. De drossaard van de graaf stond hem
bij als de vertegenwoordiger van de rechtsmacht van de heer. De derde
man kon de rentmeester zijn, als de deskundige met de kennis op het
gebied van de administratie en de ligging der landerijen. Bij hem kon
Willem terecht voor adviezen over de bestaande gebruiken in het land
van Breda, in welke materie meester Willem als Leidenaar niet zo goed
geïnformeerd kan zijn geweest. Bij de regeling van een twist tussen de
heer van Bergen op Zoom en die van Breda vaardigde men een dergelijk
team af. Engelbrecht van Nassau legde van zijn kant de arbitrage in
handen van heer Jan Masschereel, drossaard en ridder, Cornelis van
Bruhezen, zijn rentmeester en Willem Alfijn, pastoor. Ook de heer van
Bergen op Zoom stelde een dergelijk drietal samen, bestaande uit dros
saard, rentmeester en een jurist (meester Willem Colgheens).so

Twee jaar daarvoor, in 1480, was een zelfde soort groep, alleen hier
zonder Bruhezen maar met de hofmeester Heynrick van Hassel, naar
Duitsland vertrokken. In Duitsland werd onderhandeld over de schuld
van 1500 Rijnse guldens die de graaf van Nassau had. Meester Willem
ging waarschijnlijk mee om de terugbetalingsregeling te bestuderen en
eventueel te verbeteren.S1 Rond 1487/1488 was hij weer lid van een
zware afvaardiging in dezelfde vorm die naar Frankrijk ging met het
doel Engelbrecht van Nassau vrij te kopen. Hun Heer was na een ge-
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vecht bij Béthune gevangen genomen door de Fransen en naar Parijs
overgebracht.32

Andere teamsamenstellingen waren denkbaar. Tijdens een twist
over de grenzen van de tienden van Steenbergen en Wouw werd Willem
niet bijgestaan door de grafelijke ambtenaren maar door Arend van
Overhof Petruszoon, een inwoner van dit gebied die klaarblijkelijk goed
bekend was met de oude gebruiken.33

Toch bleef het grondpatroon bij alle zaken hetzelfde. Meester Alfijn
stelde de documenten op, steunend op zijn goede kennis van het recht.
Hij werd bijgestaan door een vertegenwoordiger van de graaf, de dros
saard, enlof door iemand met een grondige kennis van de administratie
en de ligging der grafelijke landerijen. Een ander stuk uit de Nassause
Domeinraadarchieven (jaar 1491) bevestigt dit patroon nog eens. Engel
brecht van Nassau gelast hierin zijn ambtenaren een brief over te
brengen naar de stad Steenbergen. Over de vorm van deze brief had hij
zijn mening te kennen gegeven aan meester Willem Alfijn. Deze brengt
de door hem opgestelde overeenkomst persoonlijk naar Steenbergen,
weer vergezeld door een vertegenwoordiger van de graaf in de persoon
van Jan de bastaard van Nassau, de kastelein van Heusden.34

Naast de wereldlijke zaken moest Willem Alfijn ook de kerkelijke
belangen van de graaf behartigen. Er was de Nassau's veel aan gelegen
de Grote Kerk, hun eigen kerk en op hun domein gebouwd, zo veel
mogelijk rijkdom en prestige te geven, want in deze kerk bevonden zich
hun praalgraven. Daarom keken ze nauwgezet toe op het beheer van de
kerk, onder meer door het aanstellen van de belangrijkste geestelijken
die aan het gebouw verbonden werden.

Twisten tussen de geestelijken bemoeilijkten een verantwoord beheer
van de kerk en haalden bovendien de goede naam van de kerk én de
Nassau's omlaag. De Bredase pastoor en jurist werd dan ook direkt na
zijn benoeming door de graven aan het werk gezet en Jan IV benoemde
hem als scheidsrechter ter regeling van een konflikt dat ontstaan was
tussen het kapittel en de kapelaans. Voor het ontdekken van de oorzaak
van deze botsing moeten we teruggaan naar het jaar 1465, in welk jaar
er te Breda een hervorming plaatsvond naar Luiks model. De kapelaans
kwamen er bij deze kerkhervorming slecht af. Een twaalftal ging toen in
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Leuven procederen tegen het kapittel. Het kapittel van zijn kant ver
klaarde (ook rond 1470) last te hebben van de missen die de kapelaans
op de meest vreemde uren celebreerden. Zij zouden tevens heimelijk
goederen van de altaren verkocht hebben.35

De kanunniken verzochten daarna aan de graaf hun collega meester
Roelandus van Meer aan te stellen als scheidsrechter. Roelandus, "zeere
expert in desen zaken ende wel weet die nature van uwer kercken uut
Breda ende zeer wel gecustumeerd is van den goeden gewoenten der
secundarie kercken des stichts van Ludiek", werd echter niet benoemd.
Misschien vonden de kapelaans hem als kanunnik te partijdig en zagen
ze daarom liever de nieuwkomer Alfijn als arbiter. Deze stelde rond
1473 een overeenkomst op waarin beide partijen hun wensen verwezen
lijkt zagen. De Bredase kapelaans kregen een eigen rentmeester en de
verdeling van de kerkelijke inkomsten tussen kapittel en kapelaans werd
beter geregeld. Wel moesten ze hun missen voortaan op de geëigende
tijden lezen. Ook kwam er een strakkere kontrole op de goederen be
horende aan hun altaren, opdat de kapelaans niets meer in het geheim
zouden verkopen. Alle partijen waren tevreden met Willems arbitrage,
want hierna horen we niets meer over grote konflikten tussen de twee
groepen van clerici.

De verschillen van mening die later nog ontstonden tussen het ka
pittel en de kapelaans waren beperkt van omvang en door de kanunniken
op eigen kracht op te lossen. Als het in 1486 komt tot een botsing
tussen het kapittel enerzijds en meester Anthonius van Roosendaal an
derzijds over het bezit van een altaar, moet de kanunnik meester Jan van
Aeth blijkens de kapitte1rekeningen in Leuven opkomen voor de rechten
van het kapittel op de inkomsten van deze kapelanie in het dorp Ter
heyden. Meester Jan ontving een vergoeding van ongeveer 4 Rijnse
guldens voor zijn reis naar Leuven, samen met Raso Voecht, de deken
van het kapittel. Het jaar daarop ontving Jan van Aeth nog eens 7
Rijnse guldens voor zijn inspanningen.36

De Bredase pastoor had dus goed werk geleverd en de kanunniken
konden het nu voortaan zelf klaren. Meester Willem Alfijn had dan ook
alvorens te oordelen de talrijke stukken betreffende de oude regelingen
geraadpleegd. Hij vermeldde zelf in het oordeel uit 1473 dat hij alle
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gerechtelijke stukken, oorkonden, geschriften en alle andere documenten
gelezen had en dat hij daarnaast nog gesproken had met de kerkgeleerden
in het diocees Luik. Uit het oordeel zelf bleek dat meester Willem le
gaten, erfstellingen, statuten e.d. moest doornemen. Pas na het inwinnen
van adviezen, het doorlezen van de stukken en waarschijnlijk na overleg
met de betrokken partijen kwam hij tot zijn uitgebalanceerd oordeel.

Graaf Engelbrecht van Nassau had, zoals alle hoge heren in de Ne
derlanden en als patroon van de kerk, nogal eens te maken met het
zich steeds verder uitbreidende pauselijk gezag. Zo moest bijvoorbeeld
de graaf voor de regeling met de abdij van St. Bernardus aan de Schelde
betreffende de grenzen van hun tienden toestemming vragen aan de
paus.37 Vaak was het de taak van Willem Alfijn voor de Nassau's de
kontakten te leggen met de Romeinse curie. Hij regelde tevens de cor
respondentie met Rome. In het jaar 1485 droeg hij zorg voor de finan
ciering van de expeditie van een pauselijke brief aan Engelbertus van
Nassau, welke transactie via een Brusselse bank verliep.3s Drie jaar later
werd in zijn pastorie in de Reigerstraat de uitvoering van een pauselijke
bul besproken.39

De rentmeester geeft in de rekening van de Bredase pastoor uit 1486
een gedetailleerd verslag van de voorbereidingen en de financiering van
een reis naar Rome, een briefwisseling volstond blijkbaar niet altijd.
Twee posten gaan over de kleding die Willem Alfijn nodig had voor zijn
bezoek aan de paus. "Item gegeven van 14 ellen lakens daer myn here
(Alfijn) mede te Romen reisde zwart te doen verwen ende was breet
van elke elle 5 st., facit 331 Rg. Item van desen voerseiden laken te
doen scaeren 8 st. 3 ort". De tocht zelf werd betaald uit de opbrengsten
van zijn prebende te Breda en de rentmeester trok hiervoor een bedrag
uit van 50 Rijnse guldens: "Item gegeven mynen heere pastoer doe hy
te Roemen reisde opten Rog vander cavel synre thienden vander cano
nicxproven 50 R.g.". Ter vergelijking: de kanunnik Raso Cornelis ont
ving in 1494 voor een reis naar Luik en Leuven een vergoeding van 18
Rijnse guldens. Toen het kapittel in hetzelfde jaar kontakt zocht met de
graaf van Nassau, die in Mechelen vertoefde, kreeg de bode de som van
1 Rijnse gulden en 8 stuivers.4o Het doel van zijn tocht naar Rome zou
wel eens in verband kunnen staan met het verzoek (rond het jaar 1486)
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van Engelbertus van Nassau en het Bredase kapittel aan de curie om
een kapelanie in de Grote Kerk bij de kapittelgoederen te mogen inlij
ven, dit om de kerk financieel meer lucht te geven.41 Als we in gedach
ten houden dat deze tocht in het belang van het kapittel was, dan is het
te verklaren dat de tocht naar Rome ten laste kwam van het kapittel en
dus van Willems kanunnikenprebende.

De juridische kennis van meester Willem Alfijn, zijn nauwe banden
met de Nassau's en het feit dat hij vele belangrijke en prestige gevende
beneficies elders had, maakten hem tot een belangrijk persoon te Breda.
In de top van de Bredase hiërarchie kwam hij direkt achter de kapittel
deken en alleen zijn voortdurende afwezigheid te Breda was er de
oorzaak van dat hij niet dé belangrijkste werd. Een echte zielzorger en
herder van zijn kudde was hij echter niet. We moeten hem zien als een
manager, iemand die wist wat besturen inhield en die orde wist te
scheppen waar wanorde heerste. Zijn specialiteit was het opstellen van
ingewikkelde juridische stukken voor de Nassau's. Willem Alfijn moet
zich ook meer op zijn gemak gevoeld hebben in de hofhouding van de
graven dan tussen zijn Bredase parochianen. Meester Willem Alfijn was
dus vooral een jurist en het ambt van pastoor verschafte hem het in
komen om ongestoord de Bredase heren te dienen.

Na zijn dood op 1 juni 1494 zette de lijn Alfijn zich door met de
benoeming van Jan de bastaardzoon van Nassau als pastoor. Deze zoon
van de kastelein van Heusden kwam voort uit de kleine kring van per
sonen rondom de graaf, waar ook Willem Alfijn goede kontakten mee
had. Een onderzoek naar deze raad lijkt me dringend gewenst om een
beter zicht te krijgen op de leden, hun taken en hun invloed op het
beleid van de heer. Jan de bastaardzoon zette de lijn Alfijn ook voort
wat betreft afwezigheid: in ieder geval van zijn benoeming in 1494 tot
1507 woonde hij niet in Breda.42 Wat dat betreft was het aanstellings
beleid van de graven van Nassau funest voor een goed functionerende
parochie. Dit soort misstanden zou een uitstekende voedingsbodem
scheppen voor de Reformatie.
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BIJLAGE

De rekening van de pastoor over het jaar 1486

In het stadsarchief van Breda bevindt zich onder no. 343 bis geen
rekening van de pastoor over het jaar 1486. Het boekjaar gaat in per 1
oktober (St. Baafs), in de middeleeuwen een vrij gebruikelijke datum
om rekeningen af te sluiten. Het registertje bestaat uit twee bladen en
behoort qua schriftbeeld, opzet en auteur tot een grotere reeks rekenin
gen, bewaard in het archief onder de nummers 343 bis f en h, gaande
over de jaren 1486-1506. Deze rekeningen werden opgesteld door de
rentmeester van het kapittel (de deken kontroleerde elk jaar deze lijs
ten), Willem Bertels van Overvelt. Verschillen met de pastoorsrekening:
zij lopen door na 1486, hebben betrekking op het beheer van de kapittel
goederen (mensa capituli) en beginnen bij St . Johannes (24 juni).

Waarom is juist voor dit ene jaar de rekening van de pastoor bewaard
gebleven? Hoogstwaarschijnlijk moeten we dit in verband brengen met
de reis naar Rome van Willem Alfijn in dat jaar. Hij moest daar waar
schijnlijk een zaak bepleiten bij de paus voor het kapittel en het was dus
niet meer dan redelijk dat tijdens zijn afwezigheid de rentmeester van
het kapittel zijn administratie waarnam.

Willem Bertels, priester, schreef grotendeels in het Middelnederlands
met af en toe wat Latijn. We moeten veronderstellen dat hij de taal van
de nota's en kwitanties overnam, want Latijn komt meestal voor als het
gaat om betalingen aan of van geestelijken. Veel posten stelde hij op in
een mengeling van Nederlands en Latijn.

Het register begint met de inkomsten gevolgd door de uitgaven. De
inkomstenkant (creditzijde) wordt onderverdeeld in ontvangsten uit de
prebende en ontvangsten uit het pastoraat, weer verder uitgesplitst in
ontvangsten in geld en in goederen (rogge). De pastoor zag niet zelf toe
op de inning er van, maar besteedde dit uit aan anderen. Zo werden de
tienden in Dongen voor hem beheerd door Rut, de schout van Dongen,
Jan Gysels als rentmeester van de ridders van St. Jan en door een afge
vaardigde van de Augustijnen uit Dordrecht. Zij ontvingen hier vergoe
dingen voor van respectievelijk 6 R.g. 4}/z st., 18 R.g. 15 st. en 3 R.g.
Onder toezicht van Nichtken, het dienstmeisje, werd de rogge op de
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11% zester rogs

47 R.g. 5 st. lort
20 R.g. 18 st. lort

86 R.g. 18 st.
5 zester 3 lopen rogs
3 lopen rogs

10 zester rogs
6 zester

zolder van de pastorie opgeslagen. Nichtken verdiende overigens als
dienstmeisje 7 R.g. per jaar, dat is ongeveer het derde deel van wat een
geschoolde arbeider verdiende in die tijd.

Van deze rekening volgt nu de uitgave die, naar ik hoop, door middel
van een verklarende lijst voor vele geïnteresseerden toegankelijk zal
worden.

Ontfanck ex parte domini mei domini pastoris Bredensis pro anno LXXXVI
incipiendum Bavonis (lokt.)
Item der kercken van Breda ende Derheyden chynsen
gedragen 65 R.g. 6 st. i ort

5 Item noch van nyewe chynsen die nu yerst gehauen syn 12 st. 2 ort
Item der capellen Then Hout chynsen ende huer
goeden gedragen
Item die canonicx provene gedraget
Item noch ontfangen van des pastoers voerseid wegen

10 als vanden thiende rog der canonicx provene 19 zester
3 vertel, die weIe her Willem tegens mynen heren ge
coft heeft, eIe vertel daer aH voer 22 st. facit
Item den ontfang vander kercken van Breda rog loopt
I tem noch die nu onlancx beset is

15 Item der capellen Then Hout rog loopt
I tem der canonicx provene rog loopt
Item die thiende van Dongen in rog loopt 23 zester,
daer aff meester Willem, pastoer
voerseid, in gelde ontfangen heeft van die schout van

20 Dongen 11112 zester, blyft dan in rog
Item van desen rog voerseid soe heeft her Willem
ontfangen van 4 zester van eIe veer-
tel deen mvn dander meer omtrent 22 st. ende noch.
I tem noch 'van desen rog voerseid vercoft 2 zester als

25 vanden thienden van Dongen, tIe vertel voer 23 st.
myn lort, facit 9 R.g. 2 st. Item noch vercoft van der
canonicx provene rog voerseid 14 lopen, eIe vertel voer
22 st., facit 3 R.g. 17 st. Item noch vercoft vanden
thiende rog van Dongen voerseid 7 vertel, die opten

30 salder gehaelt waerden, elc vertel voer 22 112 st. facit
7 R.g.
17112 st. Item noch van desen voerseiden gehelen rog
betaelt ende gegeven Jannen Ghysels als rentmeester
myns heren van Chantrain uut der thienden van Don-

35 gen 4 zester ende den terminaris der Augustinen van
Dordrecht
1 veertel.
Desen rog aldus soe voerseid staet vercoft synde ende
4 zester 1 vertel den rentmeester ende den Augustinen

40 voerseid betaelt synde affgerekent blyft die somme
vanden
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rog voerseid tsamen 20 zester 4 lopen rogs, waer aff
Nichtken op myns heren solder ontfangen heeft tot
diverse stonden van die thiende van Dongen sonder die

45 7 vertel die daeraff vercoft waerden soe voerseid staet
5 zester 3 veertel rogs ende heeft Nichtken noch ont
fangen vanden bovengescreven rug 7 lopen rogs. Desen
rog voerseid soe te gelde ende te rog gelevert synde
affgerekent coomt mynen heren den pastoer voerseid

50 in rog
Somma voerseid mitten rog te gelde geset synde
loopt tsamen 259 R.g. 8 st. 3 ort ende 14 zester
1 lopen rogs

Uutgeven her Willem Bertels vandes voerseiden
55 pastoers wegen

Inden yersten gegeven broeder Ciaessen, ordinis mino
rum, de sexsfertellis siliginis sibi restantibus de sex
annis de mandato domini mei
Item dedi Nichtken ancille domini

60 I tem gegeven van 14 ellen lakens daer myn
here mede te Romen reisde zwart te doen verwen ende
was breet van elke elle 5 st. facit
Item gegeven Groesken den bode van dat hy myns
heren wegen ghinck tot Cuylenborch ende ter Gouv de

65 mandato domini
Item van desen voerseiden laken te doen scaeren
Item gegeven Loyen dat hy tot Bergen aen meester
Willems broeder enen brief droech
Item gegeven Rut, schouteten, ex parte pastoris et de

70 eius mandato
Item gegeven Jaenen der werdinnen opten oort de
mandato domini
Item gegeven Peerken, ancille quondam domini et de
eius mandato

75 Item gegeven den bode die myn here van Tholen neder
seynde
Item den bode die van myns heren wegen Then Bosch
ghinc om te halen dat instrumentum constitutionis etc.
Item gegeven notario pro huiusmodi instrumento

80 Item de mandato domini gegeven her Jan van Buer
steden pro uno instrumento
Item pro una copia scribenda et signanda
Item de mandato domini gegeven Goris Oppers
Item de mandato domini gegeven Domino Rumoldo

85 Blerincx
I tem gegeven Henrick Sadelmakers ex parte domini
pastoris
Item gegeven Mechtelt Blerincx de mandato pastoris
Item gegeven Jan Gysbrechs seniori de mandato do-

90 mini pastoris
I tem dedi domino Nicolao de Quarcu inde reise tot

14 zester 1 lopen rogs

3 R.g.
20 st.

3l/z R.g.

18 st.
8 st. 3 ort

2 st.

6 R.g. 4% st.

13 st.

4 R.g. 9 st.

5 st.

5 st
12 st.

18 st.
1% st.
11 R.g. 8 st.

44 st.

28 st.
16 R.g.

5 R.g.
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Uutrecht ad insinuandam primarias preces domini pas
toris, concessis pro expensis et aliis
Item gegeven der werdinnen opten Oort van 5 kannen

95 i mengelen wyns, die tot Storms ex parte domini inde
sceymaeltyt verdroncken waerden elc kan 3% st. facit
Item gegeven ex parte domini pastoris domino Egidio
de Buersteden als vanden rest dat gebrack van her Jan
Voochs provene van rog die Storm gecoft hadde ende

100 meester Willem overgaff
Item gegeven voer slapelaken int gasthuys Ten Hout
Item de mandato domini pastoris gegeven Waltero Fabri
Item de mandato domini pastoris gegeven Cornelis
die cock

105 Item gegeven Nichtken ancille tot diverse stonden
I tem gegeven Goort Roefs de mandato domini pastoris
Item gegeven Jan Gysels als rentmeester myns heren
van Chantrain ex parte domini pastoris vanden thien
den te Dongen

110 Item gegeven Henrico Wagemaker de mandato domini
pastoris
Item den capittel tot Breda pro oneribus chori etc.
Item gegeven Zeveryn den bontwerker de mandato
domini

115 Item vanden beemden int gasthuys Ten Hout te doen
dycken
Item gegeven Joos Willemsen tOosterhout ut rectory
monastery de Chantroysen ex parte capelle Then Hout
voer 3 vertel rogs die tafter stonden pro terminis Puri-

120 ficationis Animarum 84 85 et 86
Item Cornelis die meyer voer die barch van dat hy aen
hem selven hielt van chyns
Item gegeven domino Jacobo de Zegen van dat hy voer
myn heren een evangelie gesongen heeft

125 Item gegeven mynen heere pastoer doe hy te Roemen
reisde opten rog vander cavel synre thienden van der
canonicxproven
Item gegeven den rentmeester myns heren van Nassouv
tOosterhout te heren chynse

130 Item meester Servaes van chyns
I tem den heiligeestmeesters tot Breda 5 st. facit
Item der nonnen c100ster buten aen Breda
Item van twee missen te doen Then Hout
Item noch de mandato domini pastoris gegeven Willem

135 Aertss.
Item coomt her Willemen van den ontfanc voerseid
den 20en den. loopt

Summa van den uutgeven voerseid coomt sonder
her Willems voerseid loon te wetene den 20en den.
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6 Rg. 2 st.

19 st. lort

17 st
23% st.
6 R.g.

5% R.g.
6 Rg. 1% st.
7 R.g.

28 R.g. 15 st.

4 R.g. 15 st.
10 R.g.

2 R.g.

20 st.

2 R.g. 16 st.

1 st.

50 R.g.

1 R.g. 8 st.
6 R.g.
11 st. lort
7 st. 3% ort
6 R.g.

9 R.g. 12 st.

215 R.g. 12 st. i 112 ort
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Aantekeningen bij de rekening (per regel)
4 R.g. = Rijnse gulden.

st. = stuiver Derheyden = Terheijden bij Breda.
6 Then Hout = Den Hout, een gehucht bij Oosterhout.
8 Provene = prebende.

10 Loop rogs = hoeveelheid land ingezaaid met rogge, het basisvoedsel in deze
tijd. De opbrengst in geld veranderde al naar gelang de prijs van deze graan
soort. Vertel rogs: 4 lopen rogge, zester: 16 lopen rogge.

34 Heren van Chantrain = ridders van St. Jan, balye van Chantrain (Jodogne).
Geschiedenis van Breda I 157-158. De St. Janstraat in Breda herinnert nog aan
hen, in deze straat was hun hoofdkwartier gevestigd.

35 Terminaris van de Augustijnen van Dordrecht = deze kloosterlingen bezaten
een zogenaamd termijnhuis in Breda (Molenstraat ), omdat ze hier op vaste
tijden preekten en inzamelden. In Dordrecht kan men nog grote delen van hun
kloostercomplex bewonderen.

56 Ordinis minorum = minderbroeders. Zij verbleven tijdens hun preekbeurten
bij de Grauwe zusters, die woonden in de Catharinastraat naast een poort naar
het Valkenberg. Van Goor 98.

59 Ancille = dienstmeisje.
67 Bergen = Bergen op Zoom.
69 Rut = schout van Dongen.
71 Opten Oort = de stadsherberg, die aan de Reigerstraat lag (het tweede huis

vanaf het Kasteelplein) naast de pastorie. Zie artikel van E. de Wolf in:
Taxandria XLVIII (1941) 309, met bijbehorend kaartje.

73 Quondam domini = van de overleden heer. Misschien wordt hier de dienster
bedoeld van de in 1470 overleden pastoor Jan van Leckerkerk.

78 Instrumentum constitutionis = oorkonde van oprichting of met een regeling.
80 Jan van Buersteden = als kapelaan verbonden aan de kerk. Van Goor 87,

verrichtte af en toe wat taken voor het kapittel, misschien omdat twee broers
van hem het in deze tijd tot kanunnik brachten.

85 Rumaldus Blerincx = een kapelaan.
91 Als domkanunnik had Willem Alfijn banden met Utrecht.
95 Mengelen = vochtmaat, gewoonlijk twee pinten (Verdam 354).
97 Egidius de Buersteden = kanunnik van 1478 tot 1504.
98 Jan Voochs = de kanunnik Johannes Snoeyen, alias Voecht. Deze stierf 12

april 1481.
99 Storm = de kanunnik Johannes Storm (1486-na 1504).

102 Walterus Fabri = de kapelaan die het Maria altaar, tweede stichting, bediende.
GAB H 343 bis f 1486/1487.

112 Pro oneribus chori = voor de onkosten van het koor. In de rekening GAB H
343 bis f gaan de overschotten van een viertal altaren naar dezelfde post.

121 Voer die barch = voor het kasteel van Breda.
123 Jacobus de Zegen = kanunnik van 1486 tot 1496. Hij woonde in de Catharina

straat en bezat de twaalfde en laatst gestichte prebende.
130 Meester Servaes = de kanunnik Servaes van Meer (1486-1511).
131 Heiligeestmeesters = zij stonden aan het hoofd van de Heilige GeLsttafel te

Breda en zij keken toe op de armen- en ouderdomszorg.
132 Nonnen clooster = Catharinadal, nu de Kloosterkazerne.

167

Jaarboek De Oranjeboom 35 (1982)




