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Magister Anselmus Fabri van Breda en de 
stichting van een gasthuis voor oude mannen 

aan de Haagdijk te Breda in 1455

Deel 2: Het ontstaan van apostelhuizen in 
Brabant en het Rijnland

door

FRANS GOOSKENS

Allen die het geloof hadden aangenomen,
bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk.
Ze verkochten have en goed 
en verdeelden dat onder allen naar ieders behoefte.
Dagelijks gingen ze trouw en eensgezind naar de tempel,
braken bij iemand aan huis het brood, 
gebruikten samen hun maaltijden in blijdschap en eenvoud van het hart, 
loofden God en stonden in de gunst bij heel het volk.
Handelingen 2, 44-47

Inleiding en vraagstelling

In een vorig artikel is uitvoerig beschreven hoe de carrière aan de curie van ma-
gister Anselmus Fabri van Breda verliep tussen de jaren 1402 en 1449.1 Hij maakte 
snel carrière aan de curie te Rome en als protonotaris had hij controle over alle be-
langrijke binnenkomende verzoeken aan de paus. Als abbreviator had hij tevens de 
controle over de stroom van uitgaande akten van de curie. Wilde men zaken ver-
snellen of juist vertragen bij de paus dan was Fabri de juiste man. Hij maakte deel uit 
van een internationaal netwerk van hoge bestuursambtenaren dat zich aan het einde 
de veertiende eeuw vormde en vertakkingen had in de curie én in de bestuursraden 
van de landsheren. Fabri zelf was in dienst van de Brabantse hertog en van de Duitse 
koning, de latere keizer Frederik III.2 Deze hoge ambtenaren voerden voor hun 
broodheren diplomatieke missies uit, losten complexe bestuurlijke problemen op en 
waren betrokken bij financiële operaties waarbij veel geld was betrokken. Hierbij 
ontmoetten ze elkaar regelmatig. Zo zaten Fabri en Jan Bont, raadgever van de her-
tog, in het jaar 1415 samen in de Brabantse delegatie naar het concilie van Constanz. 
De leden van het netwerk die in Rome verbleven, ontmoetten elkaar in en rond het 
Santa Maria dell’Animagasthuis, waar de pelgrims uit hun geboortestreek werden 
opgevangen en de laatste nieuwtjes uitgewisseld konden worden. Fabri was be-
schermheer van het Animahuis en financierde voor een belangrijk deel de bouw van 
een nieuwe kerk. Deze instelling bestaat nog steeds in Rome, maar richt zich tegen-
woordig meer op katholieke Duitsers.
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De leden van het netwerk hadden uitstekende, merendeels juridische, opleidingen 
genoten aan een universiteit. Fabri zelf had in Bologna kerkelijk recht gestudeerd, 
anderen waren opgeleid aan de Parijse universiteit. Een belangrijk doel van deze 
groepsvorming was uitwisselen van kennis op juridisch gebied en op het gebied van 
het organiseren van de uitdijende bestuursapparaten van de landsheren en kerkelijke 
heren zoals de paus. Hun kostbare boekencollecties met juridische naslagwerken 
hielden ze angstvallig binnen hun netwerk en schonken de handschriften bij hun 

1. Schilderij door Jan van Eyck in opdracht gemaakt voor Nicolas Rolin, de kanselier van de 
Bourgondische hertog. Het doek was bestemd voor zijn parochiekerk in Autun. Rolin zou net 
als Fabri in zijn geboortestreek een gasthuis stichten. Het schilderij dateert uit 1435 en bevindt 
zich momenteel in het Louvre te Parijs (bron: wikipedia)
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overlijden aan vrienden of aan bevriende instanties. Fabri schonk zijn juridische col-
lectie boeken aan een vriend uit zijn Antwerpse netwerk: de uit Breda afkomstige 
kanunnik Jan de Potter / Figuli. Nikolaus von Kues, een andere hoge curiaal, richtte 
zelfs een bibliotheek op in zijn geboorteplaats Kues voor zijn zeer kostbare hand-
schriftencollectie. Deze handschriften zijn daar nog steeds te bewonderen.

Deze goed geschoolde juristen, met soms ook een opleiding in wereldlijk recht, 
waren in deze periode eigenlijk altijd geestelijken. Fabri was bijvoorbeeld priester. 
Dit betekende tevens dat de bestuursapparaten van de landsheren gedomineerd wer-
den door geestelijken. Een uitzondering in deze periode was de kanselier van 
Bourgondische hertog, de uit Bourgondië afkomstige Nicolas Rolin. Op het gebied 
van vrome stichtingen deed hij echter niet onder voor zijn klerikale collega’s en hij 
had een grote verering voor Maria. In het Louvre in Parijs hangt nog steeds een 
schilderij van Jan van Eyck met daarop de kanselier Rolin in gebed voor de Maagd 
Maria.

De Romeinse leden van het netwerk onderhielden intensieve banden met hun 
thuisregio. Deels vonden zij het plezierig met hun regiogenoten in contact te blijven 
en hun eigen taal te kunnen blijven spreken. Fabri reisde zelfs tussen 1420 en 1432 
geregeld naar Antwerpen om zijn functie van kapitteldeken inhoud te geven en zijn 
contacten met Breda, de Brabantse kloosters en het hertogelijke hof te kunnen on-
derhouden. De kerkelijke functies die ze in hun thuisregio verwierven gaven via de 
daaraan verbonden prebendes een gegarandeerd inkomen, waarvan een deel gebruikt 
werd om een invaller aan te stellen. Anderzijds werd er vanuit de regio hard aan hen 
getrokken om kerkelijke functies aan te nemen en in ruil daarvoor zaken in Rome 
te regelen.

Juist in deze periode was men in Brabant hard aan het werk de oude Romaanse 
kerken te vervangen door nieuwe en veel grotere gotische kerken. Dit waren zeer 
complexe bouwprojecten die tientallen, soms zelfs meer dan honderd jaar in beslag 
namen. Vele partijen (stadsbestuur, kapittel, bisschop, bouwmeesters) waren hierbij 
betrokken en er was een zeer creatieve financiering nodig om de bouw gaande te 
houden. Anselmus was betrokken bij de bouw van de torens en het schip van de 
Antwerpse OLV-kerk. Hij probeerde daar een stabiele geldbron voor aan te boren in 
de vorm van de devotie rondom het besnijdenisreliek dat in het bezit was van de 
kerk. Voor de besnijdeniscultus kwam er een processie, een broederschap en een al-
taar. Het uitmelken van dit soort devoties voor geld, compleet met aflaten voor pel-
grims die de kerk bezochten, zou later veel kritiek krijgen van Luther. Jan Bont, een 
vriend van Fabri, speelde een rol bij de bouw en inrichting van de St. Goedelekerk 
(nu ook St. Michielskerk) in Brussel. Opvallend was hun verbondenheid met de 
ontwikkeling van de polyfone zang in deze kerken, een soort zang waarin Brabant 
en Vlaanderen juist in deze periode toonaangevend werden.

Deze bestuurders waren dus zeker geen klakkeloze uitvoerders van de plannen 
van hun heren, maar hadden een eigen agenda. Behalve bij de bouw van kerken en 
kloosters waren ze betrokken bij de middeleeuwse hervormingsbeweging, die in 
onze streken als de Moderne Devotie wordt aangeduid. Deze beweging ontwikkelde 
zich eerst in de Nederlanden rondom Brussel onder aanvoering van Ruusbroec en 
kreeg iets later een vervolg in de noordelijke Nederlanden met als charismatische lei-
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der Geert Grote. Onder hun impuls kwam er een netwerk van strenge priorijen die 
zich wat later organiseerden in de congregatie van Windesheim en voor de leken 
kwamen er de huizen voor de Broeders en Zusters des Gemenen Levens. In de veer-
tiende eeuw was er onder de leken een grote vraag naar een religieus leven in 
groepsverband naar het voorbeeld van de apostelen. Fabri en Bont steunden de 
Windesheim priorijen in Brabant intensief en langdurend. Andere curialen, zoals 
Hermann Dwerg en Nikolaus von Kues, onderhielden banden met de geboortestad 
van Geert Grote, Deventer. Zij ondersteunden net als Geert Grote arme scholieren 
met onderdak en een beurs.

Bij het eerdere onderzoek over de loopbaan van Anselmus Fabri kwam al naar 
voren dat veel personen uit zijn netwerk gasthuizen stichtten voor de opvang van 
arme, oude mensen in hun geboortestreek. In het Rijnland zijn er vier bekend 
(Hamelen, Kues, Uedem en Herford) en in Brabant twee (Brussel en Breda). Deze 
zes huizen zullen de kern van deze publicatie vormen. Er zal daarbij ingezoomd 
worden op de motieven van de stichters en de invloed die ze op elkaar hadden. Er 
zal daarbij niet alleen gelet worden op de stichtingen zelf, maar ook op hun inbed-
ding in de omgeving. Hierbij zijn de testamenten van de stichters belangrijk, omdat 
die een kijkje geven in de andere vrome doelen die bedacht werden. Helaas zijn 
deze testamenten maar zeer gedeeltelijk bewaard gebleven, maar door de puzzelstuk-
jes uit alle verschillende bronnnen bij elkaar te leggen is daar vaak toch het nodige 
over te vertellen.

De groep van gasthuizen uit dit ‘Fabri-netwerk’ worden wel aangeduid als apos-
telhuizen en werden ook door personen van buiten zijn directe netwerk gesticht. 
Het opvallende aspect van deze huizen zijn hun in onze ogen strenge leefregels met 
veel strikte voorschriften voor gebed, misbezoek en biechten. Deze apostelhuizen 
die opeens in grotere aantallen opdoken in de veertiende en de vijftiende eeuw heb-
ben de auteurs van regionale studies voor raadsels geplaatst. De Bredase archivaris 
Frans Brekelmans merkte in zijn studie over Breda al op: Het huis leek dus wel een 
klooster en volgens hem moest je wel erg aan de grond zitten voordat je in een derge-
lijke strenge instelling ging wonen.3 De Brusselse archivaris Dickstein-Bernard sprak 
haar verwondering uit over de plotselinge golf van stichtingen van dergelijke huizen 
in haar stad en sprak de hoop uit dat de motivatie van de stichters nog eens duidelijk 
zou worden.4 Engelse auteurs verbaasden zich over de strenge regels voor dit soort 
huizen. Eén van deze auteurs telde bijvoorbeeld geschrokken dat de bewoners van 
het huis in Ewelme geacht werden per dag 177 Ave Maria’s, 39 Onze Vaders en ze-
ven keer de geloofsbelijdenis (het Credo) te bidden. In deze studie zal daarom ge-
probeerd worden het fenomeen van apostelhuizen te plaatsen binnen de ontwikke-
ling van de gasthuizen en de oorzaken te duiden waarom dit type juist populair was 
in de groep van carrièregeestelijken waarin Fabri verkeerde. Het netwerk van Fabri 
spreidde zich uit over heel Europa, maar deze publicatie zal zich vooral concentreren 
op zijn relaties in het Rijnland en Brabant, hoe deze personen omgingen met gast-
huizen en de daaraan gelieerde instellingen.

Doordat zijn netwerk vertakt was over een groot deel van Europa heeft ook 
deze publicatie een grote omvang gekregen. Dit om de ontwikkelingen in Breda te 
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kunnen vergelijken en te duiden door de ontwikkelingen op het gebied van apostel-
huizen buiten Breda te volgen. Deze ontwikkelingen hadden een grote invloed op 
de keuzes die Anselmus Fabri ging maken en moeten daarom worden meegewogen 
en geanalyseerd. De stichting van het gasthuis aan de Haagdijk zal vooral worden 
vergeleken met de ontwikkelingen in de regio Leuven-Brussel en het Rijnland. In 
deze regio’s hadden personen uit zijn netwerk veel invloed. Ontwikkelingen in an-
dere Brabantse steden, zoals Bergen op Zoom en Den Bosch, blijven daardoor bui-
ten beeld en zullen alleen incidenteel aan bod komen.

De opbouw van deze publicatie is als volgt. Na twee inleidende hoofdstukken 
over het lopende onderzoek naar gasthuizen in West-Europa en hun kerkelijk gehal-
te, zal de blik gewend worden naar twee belangrijke rolmodellen voor Fabri uit de 
Zuidelijke Nederlanden. De Doornikse bisschop Walter van Marvis liep voorop in 
Doornik met de ontwikkeling van een nieuw type gasthuis in de dertiende eeuw. 
Een eeuw later zou de Brusselaar Jan Tserclaes, die bisschop werd van Kamerijk, een 
belangrijke rol spelen bij het kanaliseren van de heftige begijnenbeweging en het 
omzetten van hun hoven naar de beter controleerbare gasthuizen. Iets later gaat een 
andere bisschop van Kamerijk, Pierre d’Ailly, studentencolleges en gasthuizen aan el-
kaar koppelen, zodat ze elkaar versterken. Als deken van het prestigieuze kapittel van 
Antwerpen plaatste Fabri zich op het zelfde niveau als deze drie bisschoppen. In een 
hierop volgend hoofdstuk wordt uit de doeken gedaan hoe een bepaalde vorm van 
gasthuizen, de apostelhuizen, onder invloed van de de kartuizers een nieuwe bloei-
periode krijgen, mede onder invloed van de nieuwe priorijen van de Congregatie 
van Windesheim. De Duitse relaties uit het curiale netwerk van Anselmus Fabri zul-
len deze twee ontwikkelingen aan elkaar koppelen en studentencolleges stichten met 
daaraan verbonden een apostelhuis. Vervolgens wordt het testament en de nalaten-
schap van Fabri tot in detail geanalyseerd om zodoende zijn keuzes te vergelijken 
met zowel de Rijnlandse groep als met de Brabantse groep carrièregeestelijken waar-
mee hij contacten onderhield. De statuten van het door hem gestichte apostelhuis in 
Breda worden gespiegeld aan andere huizen in Uedem, Kues, Leuven en Brussel om 
overeenkomsten en verschillen te zien.

Van gasthuizen via godshuizen naar apostelhuizen.

Over de ontwikkeling van gasthuizen in de middeleeuwen is overvloedig litera-
tuur te vinden in binnen- en buitenland. Een recent en beredeneerd overzicht voor 
Duitsland, Frankrijk en Italië is te vinden in een publicatie van de Duitse historica 
Gisela Drossbach. 5 Voor het Maas-Rijngebied kan daar de daarna verschenen uitge-
breide studie van de Luxemburger Pauly aan worden toegevoegd, die een sociaal-ge-
ografische invalshoek heeft.6 In Duitsland zijn een paar actieve academische onder-
zoeksgroepen, die door middel van symposia en daarbij horende uitgaves kennis ver-
spreiden en bundelen. Voor de situatie in Engeland heeft de publicatie over Ewelme 
van Goodall een uitgebreide literatuurlijst.7

In de Nederlanden zijn momenteel geen actieve onderzoeksgroepen, die op dit 
gebied onderzoek doen en die bindingen hebben met het buitenland. We moeten 
het doen met studies over afzonderlijke steden of instellingen, zoals over Arnhem, 
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Den Bosch en Middelburg.8 Er is opvallend genoeg in Nederland zelf wel veel aan-
dacht voor de ontwikkeling van (semi-) religieuze bewegingen zoals de begijnhoven, 
de derde orde zusters en de Huizen van de Broeders en Zusters des Gemenen 
Levens.9 Uit deze publicaties blijkt dat er veel raakvlakken zijn tussen de ontwikke-
ling van deze middeleewse semi-religieuze instellingen en de veranderingsprocessen 
binnen de groep van gasthuizen. Voor de zieken- en de armenzorg in de middeleeu-
wen moeten we het doen met een paar algemene overzichten in de laatste Algemene 
Geschiedenis der Nederlanden (AGN) waaraan geen grootschalig nieuw onderzoek 
ten grondslag ligt.10 In 1985, vijf jaar na het uitkomen van haar bijdrage in de AGN 
verzuchtte Kossmann-Putto dat er nog steeds geen systematisch onderzoek is gedaan 
naar de verschillen en overeenkomsten tussen de instellingen.11 Er zijn wel veel stu-
dies, maar deze zijn merendeels van lokale aard en beschrijven de geschiedenis van 
één instelling of die van de instellingen in een plaats. Voor België is de onderzoekssi-
tuatie volgens haar beter, doordat de ziekenhuizen daar vaak teruggaan op middel-
eeuwse voorlopers en er mooie archieven zijn bewaard gebleven.

Dat laatste aspect kan met dit onderzoek alleen maar worden bevestigd. In 
België bestaat er bijvoorbeeld een vereniging voor de geschiedenis van de hospitalen 
en de zorg die een informatieve website heeft met daarop onder meer een uitgebrei-
de literatuurlijst.12 Een bijkomend voordeel voor België is dat de archieven daar vaak 
gecentraliseerd zijn opgeslagen bij een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn (OCMW). De archivarissen van vooral de grotere centra kunnen actieve 
onderzoekers zijn en de centrale archivering maakt het vergelijkend onderzoek een 
stuk gemakkelijker. Voor de stad Luik zijn een paar goede studies verschenen van 
Spiegeler en voor Brussel zijn er de uitgebreide studies van Bonenfant, aangevuld en 
samengevat door kortere publicaties van Guilardian en Dickstein-Bernard.13 Vooral 
het werk van Bonenfant is erg inspirerend. In zijn overzicht van de geschiedenis van 
de hospitalen in België, dat vooral gebaseerd is op Brussels archiefmateriaal, weet hij 
op basis van zijn eruditie lijnen te trekken naar de ontwikkelingen in andere steden. 
Hij betrok in zijn publicaties tevens verwante instellingen als de scholierenconventen 
(bonifanten / choralen) en had oog voor de stichters. Tenslotte bestaat er voor de 
zuidelijke Nederlanden het uitgebreide overzicht van Alberdingk Thijm.14 Een boek 
uit 1883 maar door zijn vele verwijzingen nog steeds onmisbaar.

In deze studie, die zich voor een belangrijk deel concentreert op de studie van 
de bewaarde statuten en stichtingsakten, volg ik in grote lijnen de aanbevelingen van 
Drossbach. Zij noemt vier punten waaraan deze studies over statuten moeten vol-
doen. Ten eerste moet er duidelijkheid geschapen worden over het ontstaan van de 
statuten en de rol van de opstellers en de goedkeurende kerkelijke instanties. Ten 
tweede moet duidelijk worden wat de statuten regelen en wat niet. Vaak regelen 
deze statuten op een hoger detailniveau het leven dan kloosterregels. Ten derde 
moet de invloed van andere soortgelijke huizen uit de regio in kaart worden ge-
bracht. Tenslotte moet volgens haar duidelijk worden wat het beoogde doel van de 
statuten is en de normen die ze proberen op te leggen. Drossbach verzucht hierbij 
nog eens dat door de veelsoortigheid van de Hospitaltypen het niet eenvoudig is ze in 
groepen onder te brengen.15 In deze studie wordt daar nog een vijfde punt bijge-
voegd: hoe past de stichting binnen de andere doelen van de stichter en het netwerk 
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of de groep waartoe hij of zij behoort. De apostelhuizen werden namelijk opgeno-
men in een reeks van andere kerkelijke stichtingen die elkaar konden versterken. 
Deze stichtingen konden choraalhuizen zijn, studentenbeurzen, jaargetijden of kape-
lanieën.

Het onderzoek naar de middeleeuwse gasthuizen wordt dus bemoeilijkt door de 
veelsoortigheid van deze instellingen. Sommige zouden we nu een hotel of herberg 
noemen: die voor de opvang van pelgrims en reizigers. Andere zouden we nu een 
ziekenhuis noemen omdat ze zieke personen opvingen. Een aantal van onze huidige 
ziekenhuizen hebben hun wortels in deze middeleeuwse instellingen, maar door de 
fusiedrang van de laatste jaren is deze oorsprong nog moeilijk terug te vinden. Weer 
andere zouden we nu verzorgingshuizen noemen voor bejaarden. Andere huizen 
leunden weer dicht aan tegen de kloosters en schreven hun bewoners een leven voor 
met veel gebed. Het huis voor oude mannen dat door Anselmus Fabri gesticht werd 
in Breda was een mengvorm van de laatste twee vormen.

Een aantal auteurs van basisboeken over hun geschiedenis bekommerde zich 
niet om een definitie, bijvoorbeeld Siegfried Reicke die in 1932 een studie uitbracht 
over gasthuizen en hun juridische positie.16 Gelukkig heeft Pauly in zijn recent 
(2007) uitgegeven dissertatie over de gasthuizen in het Maas-Rijngebied zich wel 
met de definitie bezig gehouden en een overzicht gegeven van de discussies hier 
omtrent. Hij heeft het dan over de onmogelijke definitie. Alles overziend komt hij tot 
de volgende definitie: Als gasthuis worden de instellingen beschouwd die als hun basistaak 
hebben verschillende vormen van hulpbehoevende personen in een daarvoor ingericht gebouw op 
te nemen en te verzorgen. 17 

Wat meespeelt bij deze moeilijk te bepalen definitie is dat in de middeleeuwen 
zelf al dit soort instellingen werden aangeduid als gasthuis zonder enige differentiatie.

De middeleeuwse Heilige Geesttafels, die opgericht waren voor de ondersteu-
ning van thuiswonende personen, de zogenaamde huisarmen, vallen buiten de defi-
nitie van gasthuizen. Het gasthuis aan de Haagdijk valt in ieder geval onder deze de-
finitie. Toch blijven er ook met deze definitie grijze gebieden. Een begijnconvent 
voor de opvang van arme vrouwen valt immers zowel onder de definitie van gast-
huis als onder de definitie van een instelling voor begijnen. In het Duits en Engels 
gebruikt men de term Hospital, in het Frans de term Hôtel Dieu of het wat oudere 
Maison Dieu, maar in de recente literatuur wordt de term Hôpitaux gebruikt als ver-
zamelbegrip. Met dit begrip worden dus zowel de instellingen bedoeld waaraan een 
kloostergemeenschap of lekenbroederschap verbonden was, als de instellingen waar 
de bewoners grotendeels voor zich zelf en elkaar moesten zorgen.

Vooral vanuit de Belgische archivarissen wordt het begrip godshuizen gehan-
teerd voor het aanduiden van de groep van kleinere gasthuizen, die gesticht werden 
voor de opvang van arme, oudere personen. Deze godshuizen waren vaak niet meer 
dan een huis of een samenhangende groep van huisjes en hadden geen broederschap 
of religieuze gemeenschap die voor de behoeftige personen zorgde. De bewoners 
zorgden grotendeels voor elkaar, hooguit was er een knecht of meid, aangeduid met 
de Bijbelse naam Martha, die daarbij ondersteuning bood. Soms verordende de mid-
deleeuwse stichter van een instelling dat zijn instelling aangeduid moest worden als 
godshuis. Dit was het geval in Elsene bij Brussel waar in 1457 de stichter bepaalde 
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dat zijn instelling moest worden aangeduid als: ‘t Goidshuys van Aa. Deze naam heeft 
het instituut, dat nog steeds bestaat, maar dan op een wat andere plek in Elsene, met 
een kleine aanpassing tot op heden behouden.18 In het Engels worden deze huizen 
aangeduid als almshouses, maar God’s House komt ook voor. In het Frans gebruikt 
men vaak de term hospices. In de noordelijke Nederlanden komt wat later het begrip 
‘hofjes’ in gebruik. Kossmann-Putto hanteerde voor deze huizen soms de term ‘gast-
huisjes’.19 Duitse auteurs gebruikten weer aanduidingen als Armenhäuser, Seelhäuser en 
Pfrundhäuser.20 Pauly hanteerde zelf het begrip Private Hospitalstiftungen voor deze 
groep en omschreef ze als stichtingen voor een bepaalde groep behoeftigen op een 
eigen plek in de stad, waarvan het beheer na de dood van de stichter bij de kerk of 
de stad kwam.21

Voor Nederland zelf is het verwarrend dat in sommige steden de gasthuizen on-
der een stichting gingen vallen met in de naam gasthuizen (Middelburg bijvoorbeeld) 
en in een andere stad (Den Bosch) onder een koepelinstelling met in de naam gods-
huizen. In Den Bosch lijkt meegespeeld te hebben dat het type godshuis in aantal het 
meeste voorkwam. Coopmans, die een rechtshistorische dissertatie schreef over Den 
Bosch, gebruikte daarom de term godshuizen om daar niet alleen de gasthuizen mee 
aan te duiden maar ook de Heilige Geesttafel. Bovendien hanteerde hij een ruimere 
definitie: bij hem hoefden ze namelijk geen woonfunctie te hebben zoals bij Pauly 
en hij kon daarom ook de Heilige Geesttafel, die alleen voeding en geld uitdeelde 
aan behoeftigen, als een godshuis beschouwen. 22 Zijn definitie lijkt vooral praktische 
motieven te hebben, omdat het Bossche bestuur over deze instellingen ook de H. 
Geesttafel had overgenomen en hij wilde de geschiedenis daarvan natuurlijk graag 
meenemen. Wat verder in deze studie, bij de beschrijving van wat wij godshuizen 
noemen, zocht Coopmans toch zelf ook naar een meer precieze naamgeving van de 
huizen die zich richtten op de opvang van arme, oude mensen. Geïnspireerd door 
een latere archiefinventaris heeft hij het dan over mannengasthuizen en vrouwen-
gasthuizen.23 Omdat de omschrijving van de Private Hospitalstiftungen van Pauly in de 
praktijk overeenkomt met onze omschrijving van godshuizen, want religieuze ge-
meenschappen hadden ze niet, blijft onze eigen eerdere definitie staan. Een godshuis 
is een bijzonder type van gasthuis voor de huisvesting van en de zorg aan behoeftige 
personen. Aan deze godshuizen waren geen kloostergemeenschappen of broeder-
schappen verbonden voor de te verlenen zorg, maar de bewoners zorgden groten-
deels voor elkaar, hoogstens ondersteund door een knecht of een meid.

Binnen de groep van godshuizen is weer de subgroep van apostelhuizen te on-
derscheiden. Deze groep was ingericht naar de richtlijnen voor een waarlijk aposto-
lisch leven zoals die zijn omschreven in de Handelingen van de Apostelen.24 Zie 
voor deze tekst uit de Bijbel de eerste pagina van deze publicatie.

Tijdens het concilie van Aken (816), dat domkerken de verplichting oplegde 
om opvangvoorzieningen te hebben voor behoeftige personen, werd als onderbou-
wing verwezen naar het evangelie van Matteüs:

Want ik heb honger en jullie hebben Me te eten gegeven
Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven
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Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen
Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed
Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien25

Deze huizen waren bestemd voor twaalf of dertien mannen, of bedoeld om hier 
naar toe te groeien. De mannelijke bewoners moesten al hun bezittingen afstaan of 
in ieder geval beloven bij hun overlijden alles aan het huis over te dragen, passende 
kleding te dragen en celibatair te leven. Ze aten gemeenschappelijk en hadden de 
verplichting van een dagelijks misbezoek, biechtgang en bidden van de getijden. In 
Duitsland kwamen deze instellingen ook voor onder naam Zwölfbrüderhaus. In de ak-
ten zelf werden hun bewoners aangeduid als Zwelflinge of met de Latijnse term duode-
ni.26 

We zullen in deze publicatie proberen dit begrippenapparaat consequent toe te 
passen, maar wel met een zekere flexibiliteit. Een apostelhuis kunnen we dus aandui-
den als godshuis of gasthuis, maar een gasthuis met daaraan verbonden een religieuze 
gemeenschap kunnen we nooit een apostelhuis noemen. We zullen gasthuizen af en 
toe ook aanduiden met de verkorte naam van huizen.

Het woord gasthuis is de vertaling van het Latijnse begrip hospitium, dat staat 
voor een gastvrije woning. De traditie van gastvrijheid verlenen, vooral aan armen 
en bedevaartgangers, stond vanaf het begin hoog in het vaandel van de katholieke 
kerk. Benedictus nam deze zorgplicht op in zijn kloosterregel. Van de missionaris 
Willibrord is bijvoorbeeld bekend dat hij in Echternach bij zijn klooster een gasthuis 
inrichtte voor de armen.27 Alle armen moesten in een Benedictijns klooster ontvan-
gen worden alsof men Christus zelf ontving. Vanaf de zesde eeuw was iedere bis-
schop verplicht in zijn diocees een opvang te regelen voor leprozen. In de negende 
eeuw werden tijdens het concilie van Aken de kathedrale- en kapittelkerken aange-
spoord om gasthuizen in te richten. Omdat het leven van de apostelen als inspiratie-
bron diende voor deze vorm van sociale zorg werd in de bisschopssteden nogal eens 
bepaald dat het aantal bewoners twaalf of dertien (inclusief een overste) moest zijn. 
Zo had Münster al in de tiende eeuw een gasthuis voor 12 mannen en de Engelse 
bisschopsstad Winchester kreeg vroeg in de twaalfde eeuw een gasthuis voor dertien 
behoeftige mannen.28

Tot de twaalfde eeuw bleven de gasthuizen gekoppeld aan een klooster of een 
kapittelkerk. De kloosters namen dan vaak lekenbroeders of -zusters op in hun ge-
meenschap voor de uitvoering van de dagelijkse zorg aan armen, zieken en reizigers. 
De gemeenschappen bij de kapittelkerken die voor de armen zorgden namen meestal 
een leefregel aan die gebaseerd was op die voor de lekenbroeders en –zusters (con-
versen) bij de augustijner orden, zoals de norbertijnen en de reguliere kanunniken.

In de dertiende eeuw versnelde de ontwikkeling van de gasthuizen zich, vooral 
onder de invloed van de opkomst van de steden. Ten eerste gingen de stadsbesturen, 
die zich meeverantwoordelijk voelden voor de sociale zorg, invloed uitoefenen op 
het bestuur van de gasthuizen. In Doornik begon dat al erg vroeg en al in 1126 
kreeg het bestuur van de stad het recht een bestuurder van het gasthuis te kiezen. 
Deze invloed van de stadsbesturen zal daarna alleen maar toenemen. In de Duitse li-
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teratuur wordt deze toenemende invloed van de stadsbestuurders, die vooral in de 
veertiende eeuw aan kracht won, aangeduid met term Kommunalisierung. De stadsbe-
sturen gingen de materiële zaken aansturen door het aanstellen van toezichthouders 
en het controleren van de rekeningen, de kerk bleef verantwoordelijk voor de gees-
telijke aangelegenheden.29 In dezelfde periode verschenen er vooral in de steden 
gasthuizen die werden gesticht los van een klooster of kapittelkerk. Broederschappen 
met als leden priesters, geestelijken of leken namen de zorg voor behoeftige mede-
burgers op zich. 

Het Brusselse St. Jangasthuis ontstond rond 1200 op initiatief van een H. 
Geestbroederschap.

Ook Breda kreeg aan het begin van de dertiende eeuw een gasthuis dat waar-
schijnlijk werd bediend door een broederschap. In de achttiende eeuw wist Van 
Goor nog te melden dat ‘weynige geestelycken’ voor alles zorgden, wat duidt in de 
richting van gasthuisbroeders en gasthuiszusters die samen leefden in een broeder-
schap.30 Het zou ook passen in het tijdsbeeld, want Brussel en Antwerpen kregen in 
deze periode eveneens gasthuizen die werden beheerd door kloosterachtige gemeen-
schappen. De heren van Breda waren nauw verbonden met deze nieuwe stichting en 
heer Godevaert schonk er in het jaar 1246 een cijns van 3 pond Lovens aan het gast-
huis in zijn stad. Dit is dan meteen de eerste vermelding van de instelling.31 Het 
complex bestond uit het eigenlijke gasthuis, een kapel en aparte opvang voor pel-
grims en reizigers (de Beyerd). De gebouwen lagen aan de Boschstraat, ten oosten 
van de stad, net buiten de eerste omwalling. Doordat het hele middeleeuwse archief 
verloren ging, is er helaas niet veel meer bekend over het bestuur.

In de dertiende eeuw zette de kerk druk op deze instellingen om over te gaan 
op een leefregel afgeleid van die van de lekenbroeders (conversen) van de augustij-
nen. Binnen deze flexibele kloosterregel was het mogelijk de zorg voor armen en 
zieken op te nemen.32 Een goede illustratie van de verdergaande verkloostering is te 
vinden in Antwerpen. Het St. Elisabethgasthuis, waarschijnlijk in de twaalfde eeuw 
gesticht door de OLV-kerk, had vanaf de dertiende eeuw een kloostergemeenschap 
voor de zorg aan zieken. Deze gemeenschap leefde volgens de regel van Augustinus 
en de statuten waren afgeleid van de regels van het Brusselse Sint-Jan.33 De stad 
Antwerpen hield controle op de materiële zaken via twee schepenen die aangesteld 
waren als toezichthouders: momboiren. De bisschop had invloed via een door hem 
aangestelde provisor. De leden van het Antwerpse kapittel had weer invloed via een 
door hen benoemde kapelaan. De zusters hadden weer het recht deze kapelaan voor 
te dragen aan het kapittel. De kapelaan besliste mee over de aanname van nieuwe 
zusters.

De trend van omzetting van de los opererende broederschappen voor de zorg 
naar een kloostergemeenschap kwam in Breda veel later, door wat toevallige om-
standigheden, op gang. In 1295 moest namelijk het norbertinessenklooster van Sint-
Catharinadal door overstromingen gedwongen verhuizen van Wouw maar Breda. 
Het klooster nam toen met toestemming van de heer van Breda, Raso van Gaveren, 
en ondermeer op advies van het stadsbestuur, het huis over. De zusters beloofden op 
hun beurt het gasthuis op die plaats in stand te houden. De gasthuisbroederschap viel 
vanaf dat moment onder het gezag van de priorin en de leden zullen het statuut van 
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lekenzusters en lekenbroeders hebben gekregen. Waarschijnlijk hebben ze alleen on-
der zware druk en na onderhandelingen hiermee ingestemd. In de overdrachtsakte is 
in ieder geval opgenomen dat het gasthuis beheerd zou worden op basis van de voor 
die tijd geldende regels.34 De samenwerking tussen de voormalige gasthuiszusters en 
Catharinadal kwam niet op gang. Waarschijnlijk had men in Breda het model van 
Antwerpen voor ogen gehad: een kloostergemeenschap van augustinessen die zich 
helemaal richtten op de zorg voor zieken en ouderen. In Breda werkte dit echter 
niet. De deftige zusters norbertinessen richtten zich liever op het koorgebed dan op 
de zorg voor zieken. In Gent is een soortgelijk voorbeeld te vinden van norbertines-
sen die de zorg voor hun gasthuis verwaarloosden.35 Een andere oorzaak kan ge-
weest zijn dat de voormalige gasthuiszusters en –broeders hun oude vrijheid gemist 
hebben. Tenslotte is het denkbaar dat de norbertinessen geen invloed duldden van 
het stadsbestuur.

In ieder geval kwam het in 1308 weer tot een splitsing, die bekrachtigd werd 
door de schepenen. Het gasthuis bleef waar het was, maar de norbertinessen verhuis-
den naar een eigen locatie, 100 meter zuidelijker gelegen.36

Misschien had men in Breda beter het model van Delft kunnen volgen. In die 
stad was het norbertinessenklooster van Koningsveld in dezelfde periode al lang ver-
antwoordelijk voor het Oude Gasthuis aan de Koornmarkt. Klooster en gasthuis 
hadden daar echter aparte locaties helemaal los van elkaar. Een aantal lekenzusters 
van het klooster leefde in het gasthuis en waren daar verantwoordelijk voor het ver-
lenen van zorg. Maar ook in Delft is de toenemende invloed van het stadsbestuur te 
bespeuren. In Delft beslisten twee schepenen samen met de proost over de aanname 
van nieuwe lekenbroeders en –zusters. Deze broeders en zusters leefden volgens een 
statuut dat was afgeleid van de regels voor lekenbroeders en -zusters van de norber-
tijnen: de consuetudines laycorum.37 

In Breda was het stadsbestuur actief betrokken bij het samenvoegen en splitsen 
van het gasthuis. De Bredase instelling ontwikkelde zich na deze roerige dertien ja-
ren in de richting van een door de stad gedomineerd instituut. De stad benoemde 
twee gasthuismeesters voor het bestuur van de instelling. De broederschap werd op-
geheven en de zorg voor de bewoners kwam bij aangenomen personeel te liggen. 
Aan het begin van de zestiende eeuw is het gasthuis gespecialiseerd geraakt in de op-
vang van oude mannen, die aangeduid werden als ‘broeders’.38 Omdat de broeder-
schap werd opgeheven en het klooster op afstand werd gezet kan worden gesteld dat 
het Bredase gasthuis veranderd was in een godshuis.

Gasthuizen als kerkelijke instellingen

Vanuit onze tijd naar de geschiedenis van gasthuizen kijken heeft altijd een ge-
vaar in zich. We beschouwen ze vaak als onze huidige zorginstellingen (ziekenhui-
zen, verzorgingshuizen) waar vanuit een gemeenschapsbelang voor de zieken en 
hulpbehoevenden wordt gezorgd. Soms was er een zeker belang bij de geschied-
schrijvers om het wereldse karakter te benadrukken om de overname van deze oude 
zorginstellingen door de wereldlijke overheid, inclusief hun complete bezit, goed te 
praten en claims te voorkomen.39
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Ondanks de toenemende invloed van de stadsbesturen aan het einde van de middel-
eeuwen bleven de gasthuizen kerkelijke organisaties en moeten we de zieken- en ar-
menzorg in de middeleeuwen met een religieuze, christelijke bril bekijken. Ziekte 
en armoede zag men in de middeleeuwen als een gevolg én straf van zondig leefge-
drag. Anderzijds werd het gezien als een genade en een beproeving door God, net 
zoals bij Job. Door sommige denkers werd ziekte hoger ingeschat dan een streng 
christelijk leven, omdat een ziekte niet zelf gekozen was maar door God opgelegd. 
De zieken en armen werden in de middeleeuwen gezien als uitverkorenen van God 
en dichter bij Hem dan gewone mensen. Boven de ingang van sommige gasthuizen 
stond dan ook: Christus in pauperibus (Christus aanwezig in de armen).40 De armen en 
zieken werden daarmee tot veelgezochte bemiddelaars tussen God en de mensen. 
Vandaar de brooduitdelingen aan armen tijdens begrafenissen en schenkingen aan de 
met hen gelijkgestelde gevangenen. De stichting van een gasthuis of een schenking 
aan een dergelijke instelling was één van de doeltreffendste manieren om het eeuwi-
ge zielenheil te verzekeren. Volgens sommige onderzoekers zouden burgerlijk-socia-
le motieven nauwelijks een rol gespeeld hebben bij de stichting. Vandaar het Duitse 
statement van Reicke uit 1932 dat door onderzoeker Auge onlangs nog eens beves-
tigend werd aangehaald: Die Kommunalisierung bedeutete aber nicht Säkulalisierung (De 
toenemende invloed van de wereldlijke overheid betekende nog geen secularise-
ring).41

Middeleeuwse experts in het kerkelijk recht maakten een subtiel onderscheid 
tussen loca religiosa en loca sacra.42 Met de religieuze instanties bedoelden zij kloosters 
en met de heilige instanties – loca sacra - werden de hospitalen en gasthuizen aange-
duid. Deze laatste groep hoefde niet door religieuzen gesticht of bediend te worden. 
Sinds het concilie van Vienne in 1312 hadden ze echter wel toestemming van de 
bisschop nodig bij de stichting. Hun bezit behoorde daarom kerkrechterlijk gezien 
tot de kerk.

Aan veel huizen waren broederschappen verbonden, die de zorg voor de armen 
en zieken op zich namen. De leefregels voor deze broederschappen waren afgeleid 
van de kloosterregels. Vaak moesten ze beloven, net als de monniken, te leven in 
kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. Daarbij kwamen nog voorschriften voor kle-
ding, haardracht en gebed. De strenge dagorde met veel gebed gold niet alleen voor 
de broeders en zusters, maar net zo goed voor de zieke en arme bewoners.

Voor een gewone burger in de middeleeuwen moet het onderscheid met gewo-
ne monniken moeilijk te maken zijn geweest. De grenzen met de echte kloosters 
vervaagden en het kwam voor dat gasthuizen omgezet werden in kloosters, vaak van 
de reguliere kanunniken. Deze trend van klerikalisering en verkloostering is bijvoor-
beeld goed te merken bij de apostelhuizen, die dicht aanleunden tegen de kloosters. 
De stichters van deze huizen zochten duidelijk de grenzen op van wat nog kon bin-
nen het kerkelijk kader.43

De Duitse onderzoeker Auge heeft nog een interessante constatering over de rol 
van gasthuizen bij de hervormingen van de kerk. In de twaalfde en dertiende eeuw 
richtten de hervormingen zich sterk op de reguliere kanunniken (die de kloosterre-
gel volgden van de augustijnen) met aandacht voor de gasthuizen, met als voorbeeld 
het bisdom Salzburg.44 Maar verderop in deze publicatie zullen we ook het bisdom 
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Doornik als voorbeeld opvoeren van deze wisselwerking tussen kloosters en gasthui-
zen. Hervormingsgezinde kloosterordes, zoals de reguliere kanunniken van 
Windesheim en de kartuizers, ontwikkelden weer een sterke affiniteit met de gast-
huizen; dit vanwege hun gelijkvormige levenswijze.

Het kerkelijk statuut van de gasthuizen had tevens een fiscale kant. Onroerend 
goed dat aan hen werd geschonken raakte in de zogenaamde ‘dode hand’. De goede-
ren konden dan niet meer vererven, omdat de bezitter geen levende persoon was. 
Verder betekende het dat deze bezittingen vrijgesteld raakten van de plicht belasting 
te betalen, zowel aan de landsheer als aan de stedelijke overheid. Het kerkelijk recht 
bepaalde namelijk dat de clerus geen belastingen hoefde te betalen, omdat ze voor 
andere gelovigen baden. In de tweede helft van de vijftiende eeuw erkenden de 
Bourgondische hertogen dat het land en de huizen die de gasthuizen in bezit hadden 
kerkelijke goederen waren, maar ze probeerden er wel beperkingen aan te stellen.45 
Voor de betaling van accijnzen, zoals de accijns op bier, sloten de stadsbesturen vaak 
afzonderlijke overeenkomsten met hen. In Breda kreeg Fabri het bij de stadsbestuur-
ders gedaan, met steun van de Nassaus, dat zij zijn stichting vrijstelden van het beta-
len van accijns op het door de oude mannen zelf gemaakte brood en bier voor eigen 
consumptie. Voor de andere algemene belastingen verkreeg zijn stichting een vrij-
stelling tot een afgesproken bedrag. Als het huis dus veel meer bezittingen zou ver-
werven moest er wel belasting betaald gaan worden. Een mooi compromis dat de 
angst voor te veel bezit in de ‘dode hand’ bij de overheid wegnam en er toch voor 
zorgde dat er niet te veel belasting betaald hoefde te worden.46

Het ontstaan van godshuizen: het voorbeeld van Doornik en bisschop Walter van Marvis in de 
dertiende eeuw

De transformatie van gasthuizen in godshuizen, die begon in de dertiende eeuw, 
had verschillende oorzaken. Een belangrijke oorzaak was de toenemende populariteit 
van het leven in gasthuizen bij de stedelijke bevolking. Mannen en vrouwen van 
goeden huize en met invloed verwierven een plaats, een prove, in de kloosterge-
meenschap. Zij genoten dan levenslang een inkomen uit de gemeenschappelijke kas. 
Het gasthuis bood voor deze wat oudere burgers een veilige en geborgen leefomge-
ving. Het religieuze leven zelf had een positieve aantrekkingskracht, maar de zorg 
aan de armen en zieken lieten ze liever over aan het personeel. Dit vormde natuur-
lijk een bedreiging voor hun oorspronkelijke functie.

Deze bedreigende ontwikkeling trad op in het Antwerpse St. Elisabethgasthuis. 
Het gasthuis had plaats voor zeven zusters, maar dit aantal werd voortdurend over-
schreden. In 1372 moest zelfs de paus ingrijpen om het aantal zusters weer naar ze-
ven terug te brengen. Het te grote aantal zusters benadeelde de zorg voor de behoef-
tigen, doordat er te veel geld naar de zusters zelf ging. Ook in het begin van de vijf-
tiende eeuw greep de paus weer in omdat de zusters een te luxe leven leidden en 
zich te weinig stoorden aan de plichten die de statuten hen oplegden.47 Ze droegen 
kleding met bont en sieraden, ze luisterden naar muziek en verlieten het klooster 
voortdurend zonder toestemming gevraagd te hebben. Dat werd dus allemaal terug-
gedraaid. 
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Vooral de leprozerieën, gasthuizen die voor lepralijders zorgden, veranderden sterk 
in de dertiende eeuw. De ziekte lepra liep terug en gezonde bewoners vervingen 
langzaam de zieke bewoners.48 Deze bewoners verkregen gratis of tegen betaling 
langdurige zorg en onderdak. Daarnaast probeerden, vooral vrouwelijke burgers, 
zich een plaats te verwerven in de kloostergemeenschappen die aan de gasthuizen en 
leprozerieën waren verbonden. Ze kregen dan het statuut van lekenzuster, donaat of 
convers en waren dan verplicht bepaalde werkzaamheden op zich te nemen. Ze 
konden ook gewoon een verzorgingsplek, een prove, kopen in het huis. Omdat het 
bijna niet meer te onderscheiden was wie ziek of gezond was, wie deel van de kloos-
tergemeenschap uitmaakte en wie niet, ging men alle bewoners van de gasthuizen 
aanduiden als broeders en zusters. Als een instelling veel rijke proveniers kon aantrek-
ken zonder daar een zorgplicht tegenover te stellen kreeg het nogal eens de ironi-
sche/cynische bijnaam van het ‘rijcke gasthuis’.49 In de veertiende eeuw was deze 
functieverandering al zo ver doorgevoerd dat de familie Chariot in Atrecht / Arras 
een gasthuis stichtte dat werd beheerd door een groep van twaalf weduwen, die door 
het stadsbestuur werden aangesteld voor de verzorging van behoeftige personen. De 
volgende stap was om die behoeftige personen en de verzorgers van rol te laten ver-
anderen: verzorgers werden verzorgden, gasthuizen werden godshuizen. 

Dezelfde trend als bij de leprahuizen trad op bij de gasthuizen voor pelgrims. In 
de veertiende eeuw verdwenen de reizigers bij een deel van de huizen als doelgroep. 
In Keulen is dit duidelijk te zien bij het Andreasgasthuis. Deze instelling werd rond 
1150 opgericht voor de opvang van armen en pelgrims. Echter in 1290 waren deze 
behoeftige personen uit de statuten, die veel invloed hadden op andere Keulse instel-
lingen, verdwenen en was er alleen nog sprake van twaalf vaste bewoners. Deze per-
sonen die van een prove leefden moesten na hun dood hun vermogen aan het huis 
laten. De regels voor vroegere religieuze gemeenschap aan het huis verbonden gin-
gen hier dus over aan de bewoners van het godshuis die in ruil hun vermogen af-
stonden. Andere soortgelijke voorbeelden van functieverandering zijn overgeleverd 
voor Luik, Namen en Aken.50 We zien dat de gasthuizen werden omgevormd tot 
godshuizen en omdat ze de regels bleven volgen van de oorspronkelijke religieuze 
gemeenschap behielden ze een sterk apostolisch karakter, wat blijkt uit het aantal be-
woners en het afstaan van het eigen vermogen.

De bisschop van Doornik, Walter van Marvis, gaf een nieuwe impuls aan de 
gasthuizen en de nauw verwante scholierenhuizen in de Zuidelijke Nederlanden.51 
Marvis werd geboren in de stad Doornik uit een simpel ambachtsgezin. Volgens de 
overlevering was zijn vader een schoenmaker. Hij begon zijn kerkelijke carrière als 
misdienaar. Na een opleiding aan de kapittelschool van zijn stad studeerde hij theo-
logie in Parijs. Na zijn studie afgerond te hebben ging hij in 1205 les geven aan zijn 
oude kapittelschool, totdat hij in 1220 werd benoemd tot bisschop van Doornik. 
Een machtig bisdom, omdat de opkomende, rijke handelssteden Brugge en Gent 
hiertoe behoorden. Niet lang voor zijn overlijden in 1251 stichtte hij een huis voor 
oude priesters in zijn stad. Deze priesters waren te oud geworden om hun beneficies 
nog langer te behouden en ze liepen het risico door bedelen in hun onderhoud te 
moeten gaan voorzien. Marvis schonk hen uit eigen middelen twee grote huizen en 
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een klein huis met alle bijbehorende goederen. Het toezicht kwam wat later te lig-
gen bij drie kanunniken: één kanunnik was aangesteld door de bisschop, een andere 
door de belangrijkste functionarissen van de bisschop en de derde door het kapittel. 
Deze drie toezichthouders stelden de jaarlijkse rekening op voor de bisschop en ze 
droegen aan hem nieuwe priesterbewoners voor. Voor het dagelijkse beheer stelden 
de drie kanunniken een beheerder aan. Van een kloostergemeenschap of broeder-
schap is dus geen sprake meer om voor de oude priesters te zorgen en we kunnen dit 
huis dus een godshuis noemen.

Marvis sloot hiermee aan bij een zeer oude episcopale traditie van armenzorg en 
de verplichting voor de kapittelkerken aan armenzorg te doen. In Duitsland 
(Münster) stichtte het kapittel bijvoorbeeld al in de tiende eeuw een Zwolfmänner-
haus.52

Walter van Marvis was een energieke bisschop. Rond 1220 liet hij bijvoorbeeld 
het romaanse koor van de kathedraal afbreken en vervangen door een gotisch koor. 
Op organisatorisch gebied was hij net zo actief. Hij stelde reglementen op voor gast-

2. De kathedraal van Doornik. Bisschop Walter van Marvis begon met de bouw van het koor van deze 
kerk rond 1220. Marvis had een actieve belangstelling voor gasthuizen en richtte een godshuis op voor 
oude priesters in Doornik (bron foto: wikipedia).
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huizen en leprozerieën in zijn bisdom: Oudenaarde, Gent (2x) en Lille. Deze regle-
menten waren meestal bondig opgesteld en regelden de kuisheid, armoede, de kle-
ding en de gehoorzaamheid aan de gasthuismeester van de religieuzen die in deze in-
stellingen werkten.53 Verder stichtte hij te Doornik in 1245 een scholierenhuis onder 
de naam van Boni Infantes naar het voorbeeld van een soortgelijk initiatief in 
Reims.54 Deze arme jongens leefden in een huis bij elkaar en hadden alles gemeen-
schappelijk. Het toezicht berustte bij een meester en de toelating van nieuwe scho-
lieren was in handen van de scholaster van het kapittel. Naast het onderwijs werden 
ze ongetwijfeld ingeschakeld bij de koorzang. Marvis zelf probeerde al deze instellin-
gen onder de controle van het kapittel te brengen, maar het stadsbestuur van 
Doornik ging later een even actieve rol spelen.

Wat later kwamen er namelijk nieuwe godshuizen te Doornik die onder de 
controle van het stadsbestuur kwamen. Een beroemd en veel nagevolgd voorbeeld 
was het godshuis van de anciens bourgeois (oude burgers). Dit huis werd in 1272 ge-
sticht door twee burgers: Jakemés Yvains en Gontiers li Sauvages. Bij deze stichting 
duiken een aantal elementen op die we later zullen tegenkomen bij andere huizen. 
De economische basis was hun huis, een daarbij horende schuur en een hoeveelheid 
rentes en cijnzen. De beoogde bewoners moesten mannelijke burgers van Doornik 
zijn. Hierbij mikten de stichters niet op bedelaars en mannen uit het stadsproletariaat, 
maar het moesten mensen zijn met een goede naam.55 Het beheer legden ze in han-
den van het stadsbestuur en het maximum aantal mannelijke bewoners legde men 
vast op twaalf. Het gasthuis zou dus op basis van dit getal een apostelhuis genoemd 
kunnen worden, ware het niet dat het niet duidelijk was of de bewoners hun over-
gebleven bezit aan het gasthuis moesten overdragen. Het duidt wel in de richting 
van een apostolische inspiratie die achter de stichting zat. De mannelijke bewoners, 
arm maar van goeden huize, leidden een sober gemeenschappelijk leven, waarbij de 
nadruk lag op vreedzaam en vriendschappelijk samenwonen.

Dezelfde ontwikkeling was in de eerste helft van de dertiende eeuw te bespeu-
ren in het niet veel verder gelegen Bergen/Mons. Daar kwamen in een korte perio-
de vijf nieuwe gasthuizen tot stand, waaronder een apostelhuis.56 In Arras/Atrecht 
kwam net als in Doornik een gasthuis voor arme priesters. Ook in Duitsland zijn wat 
later hiervan voorbeelden terug te vinden. Zo stichtte het domkapittel van 
Osnabrück in 1310 een gasthuis voor hulpbehoevende of zieke priesters.57

Henegouwen met zijn vroege stedelijke ontwikkeling functioneerde als kraam-
kamer voor godshuizen als het nieuwe leidende type. Brabant zal hier in de loop van 
de veertiende eeuw bij aanhaken. Echter ook in het huidige Duitsland vormden zich 
al vroeg gasthuizen om tot godshuizen met behoud van hun kloosterachtige statuten. 
In Münster ontstond bijvoorbeeld rond 1360 een groep van godshuizen waarbij de 
bewoners hun eigendommen aan het gasthuis moesten overdragen, de gebedsuren 
onderhouden, in vrede samenleven en gehoorzaam zijn aan de leiding.58

Een andere belangrijke factor voor het ontstaan van het godshuis als een nieuw 
type was de dreigende ontsporing van het begijnwezen door de te snelle groei. In de 
Zuidelijke Nederlanden inclusief heel Brabant kwamen ongeveer 300 nederzettingen 
voor begijnen: de meeste waren gesticht voor 1330. Vaak begonnen ze heel spon-
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taan doordat een groepje vrouwen, soms mannen die men begarden noemde, bij el-
kaar gingen wonen in een huis. Begijnen kunnen semi-religieuzen worden ge-
noemd, omdat ze geen geloftes aflegden. Ze konden op begijnhoven wonen in apar-
te huizen, zoals in Breda het geval was. Dit waren meestal de oudere stichtingen. 
Het merendeel van de begijnen leefde echter samen in zogenaamde conventen. 
Deze conventen waren kleiner dan de hoven en hadden zo tussen de 5 en 16 be-
woonsters. Ze volgden dan een statuut, waren gehoorzaam aan een meesteres en 
hadden alles gemeenschappelijk. Hun inspiratiebron was de vrijwillige apostolische 
armoede van de eerste christelijke gemeenschap in Jeruzalem zoals beschreven in de 
Handelingen.59 

De begijnen leunden dicht tegen de gasthuizen aan. Er waren begijnen die in 
gasthuizen werkten of de zorg op zich namen voor oudere priesters. Dat kwam voor 
in steden als Tongeren, Mechelen en Gent. De grotere begijnhoven beschikten over 
een infirmerie waar zieke of oude begijnen konden worden opgenomen. Qua ma-
nier van leven leken deze infirmerieën wel op de conventen. Vaak had de infirmerie 
een eigen kas en eigen inkomsten. Het begijnhof te Breda beschikte al voor 1343 
over een dergelijke ziekenzaal.60 De druk voor de opvang van armere vrouwen werd 
zo groot dat er speciale begijnenconventen voor hen kwamen. Een goed voorbeeld 
is het Wierinck begijnhof voor arme begijnen in Leuven dat rond 1278 was ge-
sticht.61 Een eeuw later was dit begijnhof omgezet in een godshuis onder leiding van 
twee lekenbroeders geholpen door wat vrouwelijk personeel. Zeer veel van deze 
conventen gesticht voor arme begijnen zouden in de veertiende en vijftiende eeuw 
worden omgezet in godshuizen voor arme, oudere dames. Een goed voorbeeld is de 
stad Bergen/Mons. Tussen 1280 en 1365 werden in deze stad 37 begijnconventen 
gesticht. In de veertiende eeuw waren er echter nog maar veertien over, die allemaal 
waren omgezet in een godshuis.62

Deze transformatie naar godshuizen werd versterkt doordat de begijnen en hun 
mannelijke equivalenten (de begarden) werden beschuldigingd van ketterij. Deze be-
schuldigingen namen rond het jaar 1300 sterk toe. Dit mondde op het concilie van 
Vienne (1311-1312) uit op een formeel bevel de van ketterij verdachte begijnen te 
vervolgen. 63 Zij zouden vatbaar zijn voor ketterse ideeën, zoals die van de ‘Vrije 
Geest’. Deze ketters werden ondermeer verdacht van het toestaan van de vrije liefde. 
Om aan de vervolging te ontsnappen transformeerden veel Duitse begijnhoven zich 
in Derde Orde-kloosters van de Franciscanen. In de Zuidelijke Nederlanden bleek 
voor de begijnconventen het statuut van godshuis een goede vluchtheuvel.

In de dertiende eeuw waren de godshuizen snel populairder geworden in 
Noord-Frankrijk en Henegouwen. De hervormingsgezinde bisschop Walter van 
Marvis probeerde de evangelische idealen van zorg voor de zieken en een leven in 
gemeenschap vorm te geven door de stichting van godshuizen, bijvoorbeeld voor 
zieke of oude priesters. Tegelijkertijd zien rijke burgers en stadsbesturen het belang 
van godshuizen voor de opvang van oude of verarmde burgers. In Doornik, Mons 
en Atrecht komen er steeds meer van dit soort instellingen. Deze gasthuizen hebben 
geen kloostergemeenschappen meer en zijn bedoeld voor de opvang van een beperkt 
aantal personen, die er zullen wonen tot hun overlijden. In Duitsland (Münster en 
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Osnabrück) is een soortgelijke ontwikkeling gaande in de dertiende en in de vroege 
veertiende eeuw.

Van begijnhoven naar godshuizen in de veertiende eeuw. de rol van Jan Tserclaes in Brussel

De ontwikkelingen in Henegouwen en Noord-Frankrijk kregen in de veertien-
de eeuw een vervolg in Brussel. De stad kreeg, net als Doornik, een opvang voor an-
ciens bourgeois. In 1306 werd namelijk het in de twaalfde eeuw gestichte St. Nikolaas 
gasthuis gereserveerd voor verarmde personen uit het stadspatriciaat.64 Verder was in 
Brabant net als in Henegouwen in de dertiende eeuw een sterke groei te bespeuren 
van het aantal begijnhoven. Alle belangrijke steden kregen een dergelijk hof. 
Sommige hoven konden zeer groot worden: de Wijngaardhof in Brussel had hon-
derden bewoonsters en was een soort stad binnen de stad met een eigen kerk en hos-

3 Het begijnhof ‘den Wijngaard’ in Brussel op een kaart uit de zestiende eeuw. Den Wijngaard had een ei-
gen kapel en de straten binnen het hof lagen in een regelmatig, rechthoekig patroon. Naast dit grote be-
gijnhof waren er in Brussel ook begijnenconventen. Dit waren afzonderlijke huizen waar vrouwen sa-
men gingen wonen als begijnen. In de veertiende eeuw zouden twee van deze conventen worden om-
gezet naar godshuizen (bron: Simons, 2001, p. 53).
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pitaal. 65 Aan het einde van de dertiende eeuw ontstonden er spontaan nieuwe be-
gijnconventen in Brussel, die aan het begin van de veertiende eeuw het risico liepen 
opgeheven te worden vanwege beschuldigingen van ketterij. Een toonaangevend 
Brusselse geestelijke, Jan Tserclaes, ging een actieve rol spelen bij de transformatie 
van de begijnconventen naar godshuizen.

Tserclaes kreeg ondermeer te maken met het begijnconvent dat te Brussel ont-
staan was rond de charismatische Heylwig Bloemart. Aan het begin van de veertien-
de eeuw verzamelde zich in haar huis te Brussel een groep vrouwen, die daar gingen 
leven alsof ze begijnen waren. Het waren vooral ongehuwde vrouwen en weduwen. 
Zij kreeg in de stad snel veel andere volgelingen. Het begijnenconvent stond tegen-
over het huis waar een aantal priesters bij elkaar woonden, waaronder de beroemde 
mysticus Jan van Ruusbroec. Het huis stond in de Zavel dicht bij de Sint-
Goedelekerk. Waarschijnlijk overleed Bloemart kort na 1335.
Veel later, rond 1410, beschuldigde de Brusselse prior Henricus Pomerius een vrouw 

4a. Foto van beeld van de mysticus Johannes 
Ruusbroec in de Sint-Goedelekathedraal in 
Brussel. Zijn voet rust op het hoofd van 
Bloemardinne en staat symbool voor de 
overwinning op de ketterij. De ketter 
Bloemardinne zou dezelfde persoon zijn 
geweest als de vrome vrouw Heylwich 
Bloemart. (bron: ttp://www.flickr.com/
photos/access/2051816328) 

4b. Foto van beeld van Heylwig Bloemart, dat rond 
1900 werd geplaatst op de voorgevel van het 
stadhuis van Brussel. Zij stichtte een begijnen-
convent in Brussel, dat later werd omgezet in 
een gasthuis of godshuis voor oudere dames. 
(bron: http://www.culturamavzw.be/index.
php?id=4#vrouw)
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genaamd Bloemardinne er van perverse geloofsstellingen aan te hangen onder andere 
over de vrije liefde. Ruusbroec, toen nog actief als gewoon priester, zou deze ketter-
se vrouw met kracht bestreden hebben. Voor de Brusselse historici zijn 
Bloemardinne en Heylwich Bloemart één en dezelfde persoon. In een ingewikkeld 
artikel, zich vooral baserend op de relaties tussen de leidende families van Brussel, 
heeft Mina Martens geprobeerd deze beschuldiging minder aannemelijk te maken en 
in ieder geval duidelijk te maken dat Bloemart tijdens haar leven een gerespecteerde 
vrouw was. 66

Wat wel zeker is, is dat een dergelijk begijnenconvent dat buiten de controle 
viel van de kerkelijke en wereldlijke overheid, moeilijk in stand te houden was; zelfs 
voor een vrouw als Heylwig Bloemart die gelieerd was aan de voorname families 
van Brussel. Door de uitspraken op het concilie van Vienne was de sfeer ten opzich-
te van de spontaan opgerichte begijnconventen verhard en er was wantrouwen. Haar 
huis en een deel van haar vermogen droeg ze daarom kort voor haar overlijden over 
aan haar vertrouweling Cornelis van Ninove. Deze was als kapelaan verbonden aan 
de Sint-Goedelekerk, waardoor de kerk indirect instond voor het huis. Het begij-
nenconvent veranderde in deze periode langzaam in een godshuis. In 1350 duidde 
men het al aan als een huis voor ‘arme lieden’.67

Cornelis van Ninove speelde een grote rol bij het stichten van godshuizen. In 
het voorjaar van 1352 trad hij op als uitvoerder van het testament van Lysbeth doch-
ter van Vranx Bacx, samen met onder andere Vranke van Coudenberghe, de proost 
van het klooster Groenendaal. Lysbeth stelde een huis beschikbaar aan de 
Parochiaensstraat in Brussel voor arme, oude en ongehuwde vrouwen, die eeuwig 
moesten bidden voor het zielenheil van haar vader en haar familie. Al de bezittingen 
van de oude vrouwen zouden na hun overlijden aan het gasthuis toevallen. De 
Heilige Geestmeesters van de kerk van Sint-Goedele kregen het toezicht op het gast-
huis samen met een schepen uit het Brusselse geslacht van Coudenberghe.68

Toen Cornelis van Ninove in 1357 zijn einde voelde naderen kwam het huis 
van Bloemart weer in een kwetsbare positie. Van Ninove meende er verstandig aan 
te doen het huis officieel te veranderen in een godshuis voor arme vrouwen en liet 
dat in zijn testament vastleggen.69 Het huis was genoemd naar de Heilige 
Drieëenheid. Net als in het huis voor de anciens bourgeois in Doornik moesten de be-
woners een goede naam hebben en omgang met een persoon van het andere ge-
slacht was niet toegestaan. Het verleden als begijnconvent klonk door in de bepaling 
dat na het overlijden van een bewoonster al haar overgebleven goederen aan de ge-
meenschappelijke kas toevielen. Een uitkering voor de bewoonsters in geld werd 
niet genoemd, maar ze hadden wel elke twee dagen recht op een grote koek. Ze 
moesten zelf dus hun kleding en voeding bekostigen en ze werden geacht waar mo-
gelijk door werk in een inkomen te voorzien, wat aansloot bij de traditie van de be-
gijnen. Bewoonsters die een besmettelijke ziekte kregen of geestelijk verward raak-
ten konden uit het huis worden gezet. Het aantal bewoonsters werd vastgelegd op 
twaalf. Het schepengeslacht van Serroelofs, waar Heylwich Bloemart aan gelieerd 
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was, kreeg een grote invloed. Een schepen en een vrouw uit deze familie kregen als 
momboirs het toezicht toebedeeld, ondersteund door twee kerkmeesters van Sint-
Goedele. Daar deze laatsten ook door het stadsbestuur werden aangesteld, kan ge-
steld worden dat het stadsbestuur een overwegende invloed kreeg. In het testament 
is sprake van twaalf bewoonsters en een dienstmaagd. Een leeftijdsgrens voor be-
woonsters was nog niet voorzien.

In zijn testament bepaalde Van Ninove voorts dat hij een huis te Brussel be-
schikbaar stelde voor de opvang van zes oude, arme mannen. Zij vielen onder het-
zelfde toezicht als de vrouwen. De bewoners van dit huis werden later aangeduid als 
de kleine kanunniken. Uit de bewaard gebleven statuten van 1446 komt een beeld naar 
voren van een op dat moment sterk verarmd huis. Simon van der Cosen ontfermde 
zich echter met zijn echtgenote over de zes oude mannen en hij zorgde ervoor dat 
het godshuis nieuwe inkomsten kreeg. Hij verplaatste het huis van de 
Schaarbeekseweg naar de Bergstraat bij de Sint-Goedelekerk. De gilden van de spel-
denmakers en de rietmakers verwierven meer invloed en kregen twee plaatsen voor 
hun oudere, vrijgezelle leden in het huis.70 Aan het einde van de vijftiende eeuw 
verbond men aan de kapel van het gasthuis een apostelbroederschap met daarin 
twaalf geestelijken, kanunniken en kapelaans, uit de Brusselse kerken. 

5 Beeld op de Grote Markt van Brussel 
van Everard Tserclaes, in 1356 de redder 
van Brussel. Zijn broer Jan, bisschop van 
Kamerijk, zou in de tweede helft van de 
veertiende eeuw een gasthuis voor oude 
dames in Brussel stichten en een ander 
gasthuis voor oude mannen in Kamerijk. 
Verder was hij betrokken bij de omvor-
ming van het begijnenconvent van 
Heylwig Bloemart (Bloemardinne) naar 
een godshuis. De vervaardiger van het 
beeld is de Belgische kunstenaar Julien 
Dillens. Het kunstwerk dateert uit 1902 
(bron: wikipedia).
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Ieder jaar kwamen de leden bij elkaar in de Windesheim priorij van Roodk looster.71

In de laatste wil van Van Ninove werden nog drie andere Brusselse gasthuizen 
genoemd waarmee een warme band werd onderhouden: Terarken, Sint-Goedele en 
Obbrussel. Van Ninove bepaalde immers dat de zusters en de zieken van deze drie 
Brusselse instellingen twee keer per jaar een koek kregen.72 Verder kreeg het min-
derbroederklooster een jaarlijkse uitkering van hem.

Het godshuis van de Heilige Drieëenheid kwam dus steeds sterker in de in-
vloedssfeer van het geslacht Serroelofs. De familie Tserclaes, die behoorde tot dit ste-
delijke patriciaatgeslacht, kwam net sterk op in deze periode. Een Everard Tserclaes 
die schepen van de stad was, redde in 1356 Brussel uit de handen van de graaf van 
Vlaanderen en verwierf daardoor de eeuwige dankbaarheid van de hertog van 
Brabant.

Zijn broer Jan Tserclaes is net als Walter van Marvis een goed voorbeeld van 
een geestelijke afkomstig uit een stedelijk milieu. In tegenstelling tot Marvis, die uit 
een laag stedelijk milieu kwam, behoorde Tserclaes tot de stedelijke elite.73 Binnen 
Brussel was er een aantal geslachten die samen de functie van schepen monopoliseer-
den, waardoor je kunt spreken van een afgesloten stedelijke aristocratie. Andere fa-
milies, zoals Tserclaes, verbonden zich aan een dergelijk schepengeslacht om toegang 
te krijgen tot de macht. Zonen uit deze families kregen de mogelijkheid te gaan stu-
deren en zich daarmee een toegang te verwerven tot hoge functies vooral binnen de 
kerk en wereldlijke overheid. Jan Tserclaes kreeg de mogelijkheid een universitaire 
studie te volgen en voor het jaar 1349 studeerde hij af aan de universiteit van 
Orléans, met als specialisatie rechten. Daarna verwierf hij een aantal beneficies, waar-
onder een kanonikaat van de Sint-Goedelekerk te Brussel. Hij speelde een belangrij-
ke rol binnen het bestuursapparaat van het bisdom Kamerijk: voor 1352 was hij als 
officiaal hoofd van de kerkelijke rechtbank en vanaf 1362 was hij aartsdiaken van 
Henegouwen.

Tserclaes had net als Fabri een opvallende binding met de ontwikkeling van 
kerkmuziek. De door hem in 1362 gestichte Mariabroederschap in de Sint-
Goedelekerk was het eerste gezelschap in de Nederlanden dat polyfone muziek op 
het repertoire zette. Meerstemmige muziek werd gezongen tijdens de mis op zater-
dag en op het grote koor tijdens alle Mariafeestdagen. Daarnaast was hij actief be-
trokken bij de oprichting van een professioneel jongenskoor voor het versterken en 
opluisteren van de liturgie in de belangrijkste kerk van Brussel.74 Al in 1358 gaf hij 
als kanunnik zijn goedkeuring aan de oprichting van de Boni Infantes. Twaalf arme 
jongens in de leeftijd tussen negen en achttien jaar kregen hier de kans een school-
opleiding af te maken. Later, in 1377, zag Jan Tserclaes mogelijkheden om dit jon-
genskoor een stevige financiële basis te geven. Hij schonk zijn huis aan de weg naar 
Schaerbeek aan de jongens met alle huisraad en zijn bibliotheek. De tweehoofdige 
leiding bestond uit een provisor en een leraar, die beiden competent en goed opge-
leid moesten zijn. Het zwaartepunt lag voor de jongens bij hun schoolopleiding, 
maar ze werden ook bij verschillende diensten in de kerk van Sint-Goedele ingezet 
als zangers.
Jan Tserclaes zette zich vooral in om het gasthuis onder de bescherming te plaatsen 
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van het Brusselse kapittel. In 1371 liet hij daarom de statuten, zoals opgesteld door 
Van Ninove, opnieuw opmaken en bekrachtigen door het kapittel. 75 Hij nam de 
eerdere tekst grotendeels over met wat aanpassingen. De belangrijkste aanpassing was 
dat nieuwe bewoonsters voor hun intrede notarieel moesten vastleggen dat ze zich 
verbonden aan het naleven van de voornaamste punten uit de statuten. 
Waarschijnlijk om problemen met de familie over erfenissen te voorkomen. Voor de 
notaris moesten ze aangeven de leeftijd van zestig jaar bereikt te hebben. In de statu-
ten zelf werd deze leeftijdsgrens vreemd genoeg niet vermeld. Boven deze leeftijd 
werden personen blijkbaar minder gevoelig geacht voor ketterse en te vrije ideeën.

Binnen een generatie was de los samenlevende groep van vrouwen veranderd in 
een keurig gereglementeerd gasthuis voor oudere dames. De statuten verraden echter 
nog steeds de ontstaansgeschiedenis vanuit de begijnenbeweging en de apostolische 
inspiratie.

In dezelfde periode veranderde onder invloed van het concilie van Vienne een 
ander Brussels begijnenconvent, Terarken, in een gasthuis voor zestien ongehuwde 
oudere dames. Dit huis was oorspronkelijk rond het jaar 1250 gesticht als begijncon-
vent vanuit de familie Clutinc en stond voor de Sint-Goedelekerk. Dit godshuis be-
schikte over een eigen kapel. Het geslacht Clutinc was een toonaangevend Brussels 
schepengeslacht en een Walterus Clutinc was in die tijd schout van de Brabantse 
hertog. In de bronnen werd het huis toen aangeduid als een infirmerie voor begij-
nen, dus als opvang voor oude en zieke begijnen. In de veertiende eeuw duidde 
men het huis aan met verschillende benamingen, kennelijk was het een organisatie in 
verandering die voor de tijdgenoten moeilijk te plaatsen was. Soms duidde men in 
Brussel het huis aan met de neutrale term Godshuis (domus Dei), maar ook als een 
gasthuis en heel soms nog als klooster. In 1386 werd deze geleidelijke ontwikkeling 
in de richting van een gasthuis geformaliseerd en kreeg Terarken definitief het sta-
tuut van godshuis. Hier golden dezelfde bepalingen in de statuten over het overdra-
gen van het hele vermogen aan het gasthuis bij intrede. De overste van het huis 
werd aangeduid met de typische begijnenbenaming van ‘meestersse’.76 Een typische 
Brusselse zaak was dat de beide huizen onder de controle vielen van een Brussels 
schepengeslacht. Terarken werd gecontroleerd door het geslacht Clutinc en het huis 
van de H. Drieëenheid viel onder controle van het schepengeslacht Serroelofs. De 
controle over een gasthuis was natuurlijk goed voor de status van een familie, maar 
gaf haar tevens de mogelijkheid verarmde familieleden een onbekommerde oude dag 
te geven. Na 1375 raakte de Brusselse textielindustrie in verval en een deel van de 
stedelijke middenklasse raakte in financiële nood.

Deze overgang van begijnhoven naar gasthuizen is ook in Antwerpen in deze 
periode terug te vinden. In 1343 stichtte de koopman Hendrik Sudermann, afkom-
stig uit Dortmund, een convent voor dertig weduwen en ongehuwde vrouwen. In 
de stichtingsakte werden ze geen begijnen genoemd maar de opgestelde statuten zijn 
afgeleid van de leefregels voor begijnen. Soms werd het huis aangeduid als begijnen-
convent. Net als in Brussel zou het convent veranderen in een godshuis voor twaalf 
vrouwen.77

Jan Tserclaes maakte ondertussen verder carrière binnen het bisdom Kamerijk. Hij 

Jaarboek De Oranjeboom 63 (2010)



133

was dus al aartsdiaken van Henegouwen, maar in 1378 werd hij zelfs gekozen tot 
bisschop en door de paus hierin bevestigd. Als bisschop bleef hij zeer positief staan 
tegenover gasthuizen en hij bleef een actieve rol spelen op het gebied van het stich-
ten van gasthuizen. In 1387 richtte hij een gasthuis op voor eerbiedwaardige mannen 
in zijn bisschopsstad Kamerijk: la maison des Prudhommes. Dit godshuis was gewijd aan 
Petrus en beschikte over een eigen kapel. Een latere opvolger als bisschop, Pierre 
d’Ailly, zou in 1400 dit huis nog verder vergroten.78

Een jaar later stichtte Tserclaes op 14 juni het Sint-Elisabeth gasthuis te Brussel 
voor twaalf oude vrouwtjes. De originele stichtingsakten zijn helaas niet bewaard ge-
bleven en we moeten het doen met wat bewaard gebleven losse aantekeningen en 
een lijstje met voorwaarden voor nieuwe bewoonsters.79 De statuten kwamen gro-
tendeels overeen met die van de Heilige Drie-eenheid, dat er er vlak bij gelegen 
was. De bewoonsters moesten ook ouder zijn dan 60 jaar en hun vermogen kwam 
na hun overlijden aan het huis. De vrouwen werden aangeduid als proveniers, wat er 
op duidt dat zij een plek in het gasthuis kochten. Inkomsten uit werk mochten de 
dames houden voor het eigen levensonderhoud. Het toezicht viel onder drie mom-
boirs: een kanunnik van Sint-Goedele, een persoon uit het schepengeslacht van 
Tserclaes en een derde persoon. Bij het toelaten van nieuwe bewoonsters waren de 
Heilige Geestmeesters van Sint-Goedele betrokken. 

Bisschop Jan Tserclaes zou in 1389 komen te overlijden. In latere bronnen 
wordt hij aangeduid als de ‘goede’ Tserclaes. Voor Anselmus Fabri moet hij een rol-
model geweest zijn. Een Brabander, jurist, goed opgeleid, begaan met kerkmuziek 
en stichter van diverse gasthuizen en een choralenhuis. De uitkomst van dit proces 
was dat in het bisdom Kamerijk godshuizen ontstonden die hun wortels hadden in 
de begijnenbeweging. Om deze instellingen te steunen en in het gareel te houden 
werd er toezicht uitgeoefend vanuit naburige kerken en vanuit het stadsbestuur.

De groep van godshuizen die ontstond in de veertiende eeuw verkreeg een aan-
tal kenmerken van de latere apostelhuizen. Een element dat aan belangrijkheid won 
was de overdracht van het persoonlijk vermogen aan het huis. De godshuizen be-
loofden de intreder tot zijn of haar dood te verzorgen en kregen in ruil de belofte 
dat het vermogen van de intreder aan het huis zou toevallen. Van een tijdelijk ver-
blijf in het huis vanwege zwakte of ziekte was dus al geen sprake meer. Omdat de 
eerste huizen redelijk spontaan ontstonden vanuit begijnconventen telde daar het 
apostolische aantal (twaalf) van de bewoners minder. Pas in 1388 introduceerde bis-
schop Tserclaes dit element in Brussel in het door hem gestichte Elisabethhuis.

In Brussel lagen deze godshuizen vooral gegroepeerd rond de Goedelekerk, die 
bestuurlijk veel invloed kreeg op deze instellingen samen met het stadsbestuur. Een 
vroege poging van kapelaan Van Ninove om de Brusselse gasthuizen samen te laten 
werken heeft het niet gehaald. Bijzonder voor Brussel was dat de verschillende ge-
slachten die schepenen leverden controle verwierven over een gasthuis. De priorijen 
van reguliere kanunniken rond Brussel zoals Groenendaal en Roodklooster, hadden 
op één uitzondering na geen bestuurlijke banden met deze nieuwe gasthuizen. Toch 
was er wel beïnvloeding en activiteiten van mensen uit hetzelfde sociale milieu. 
Bijvoorbeeld de proost van Groenendaal die betrokken was bij de stichting van het 
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gasthuis Bacx en de spirituele band tussen het gasthuis van de Kleine Kanunniken en 
Roodklooster. Een uitzondering was het in 1385 door een Brussels echtpaar gestich-
te godshuis van Christoffel & Petrus voor de opvang van arme, oude mannen met 
een leeftijd boven de tachtig jaar. Dit huis kreeg vijf momboirs: de oudste stadsklerk, 
de oudste tresorier en de dekens van het kruisbooggilde en het brouwersgilde. De 
vijfde was, zeer opvallend, de proost van het klooster Groenendaal.80

6 Stichtingsakte van het Christoffel- en Petrusgodshuis in Brussel uit 1385. In de initiaal (versierde hoofd-
letter) I bovenin de apostel Petrus met in zijn handen de sleutels. Onderaan Christoffel met op zijn 
schouders het kindje Jezus. (bron: OCMW Brussel H 819)
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Hun eigen woning, die ze hiervoor beschikbaar stelden, was gelegen in de plaats bij 
Brussel met de naam Ruysbroek en lag niet direct tegen de Goedelekerk. Deze geo-
grafische afstand tot de kerk gaf misschien ruimte voor de proost in een formele toe-
zichthoudende rol.

Net als in Noord-Frankrijk en Henegouwen werden dus te Brussel in de veer-
tiende eeuw de spontaan opgezette begijnenconventen omgezet naar de beter con-
troleerbare godshuizen voor oudere dames. De Brusselaar Jan Tserclaes, die bisschop 
van Kamerijk zou worden, speelde een belangrijke rol bij deze consolideringsslag. 
Hij smeedde een web van godshuizen en choraalhuizen rondom de kerk van Sint-
Goedele. Opvallend genoeg waren er maar zeer beperkt formele banden tussen de 
priorijen van reguliere kanunniken rondom Brussel, die zich later zullen aansluiten 
bij de Congregatie van Windesheim en deze nieuwe groep van godshuizen. De in-
spiratie lijkt hier eerder te liggen op het vlak van persoonlijke beïnvloeding door 
charismatische personen als Jan van Ruusbroec. Het kapittel dat verbonden was aan 
de kerk van Sint-Goedele liet waarschijnlijk formele banden met deze priorijen ook 
niet toe. Uitgebreide gebedsverplichtingen waren in de statuten van deze huizen nog 
niet opgenomen. Dat was ook nog niet nodig. De bewoonsters van deze huizen 
moesten eerder afgeremd worden op religieus gebied en het voorschrijven van het 
doen van de dagelijkse gebeden was niet nodig.

De ontwikkeling van een samenwerkend cluster van studentencolleges, godshuizen, kloosters en 
altaren in Parijs. Het voorbeeld van Pierre d’Ailly en Jean de Hubant

Het is opvallend dat de stichters van gasthuizen regelmatig optraden als stichter 
van een onderwijsinstelling voor arme studenten. Het idee van caritas (naastenliefde) 
was zo breed, dat het niet alleen op zieken en ouderen sloeg, maar ook op arme stu-
denten en scholieren. We hebben al gezien dat stichters van gasthuizen zich bezig 
hielden met het oprichten van colleges (Latijn: collegia) voor studenten. Deze colleges 
konden verschillende vormen aannemen. Zo waren daar de Bonenfanten, zoals we al 
in Brussel zagen. Als de nadruk op de zang lag werd dit soort stichtingen aangeduid 
als choralenhuizen of als pueri chorales. Dit soort scholieren woonde meestal samen in 
een huis onder leiding van een geestelijke als rector. Ook bij hen komen we regel-
matig het aantal van twaalf tegen als aanduiding van de apostolische inspiratie.81 
Soms hadden dergelijke colleges een afdeling voor rijke studenten (domus divitum) en 
een afdeling voor arme studenten (domus pauperum).

Een vroeg voorbeeld van een dergelijke combinatie is het Heilige Geestgasthuis 
van Neurenberg, waarvan de statuten dateren uit het jaar 1339. Konrad Gro€, een 
rijke burger uit Nürnberg en financier/adviseur van hertog en koning Lodewijk van 
Beieren, legde hierin vast dat aan de kapel van zijn gasthuis een college verbonden 
werd van zes priesters die samenwoonden in een apart huis. Zij werden ondersteund 
door twaalf arme scholieren die hen hielpen bij het uitvoeren van de missen, het uit-
voeren van het koorgebed en alle erbij behorende gezangen. Hij bepaalde nadrukke-
lijk dat deze arme scholieren een eigen leraar kregen die hen moest onderwijzen in 
de wetenschappen.82
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De Broeders van het Gemene Leven, die samenleefden in huizen met statuten die 
sterk leken op die van de godshuizen, hadden vaak de zorg voor een dergelijk scho-
lierenhuis. Het onderwijs zelf volgden de studenten in de naburige Latijnse school, 
waar ze voorbereid werden op een leven als geestelijke.83 Vanaf 1398 zijn dergelijke 
scholierenhuizen bij hen te vinden.

In zijn studie over de opleiding van geestelijken in de middeleeuwen duidde 
Oediger al aan dat scholieren zozeer bij de armen gerekend werden dat enige gast-
huizen al ruimte hadden vrijgemaakt voor zes, acht of twaalf scholieren. Volgens 
Oediger waren de Broeders van het Gemene Leven de eersten die speciale huizen 
voor scholieren oprichtten. We hebben echter al gezien dat het Bonenfantenhuis in 
Brussel er eerder was en ook Neurenberg was eerder. Omdat Geert Grote in Parijs 
gestudeerd had, net als andere stichters van godshuizen, is het goed de eerdere ont-
wikkeling in Parijs te bespreken.

De opvang voor arme studenten in Parijs ging terug tot in de twaalfde eeuw. Al 
in 1180 kregen zij een eigen opvang. Vanaf 1248 beschikte de stad over een huis 
voor de Bons Enfants voor de opvang van scholieren tussen de negen en zestien jaar 
oud.84

Het oudste college was dat van de Sorbonne en dat college werd in 1254 ge-
sticht door Robert de Sorbon voor de opvang van twintig studenten die theologie 
wilden studeren. Robert wist uit eigen ervaring hoe het was om als arme student 
rond te komen. Door zijn studie kon hij echter een kerkelijke carrière maken en uit-
eindelijk werd hij kapelaan en biechtvader van de Franse koning. Met financiële on-
dersteuning van de koning en andere geestelijken uit de entourage van de koning 
wist hij de Sorbonne op te zetten. De studenten hadden gratis kost en inwoning en 
bovendien recht op kosteloos onderwijs. Daarna kwamen er meerdere colleges voor 
de opvang van arme studenten, soms gekoppeld aan een bepaalde regio, soms aan 
een bepaalde faculteit.85 

Een voorbeeld was het Collège de Navarre dat oorspronkelijk bestemd was voor 
studenten uit Navarra, maar later stond het open voor arme studenten uit alle stre-
ken. Aan het einde van de veertiende eeuw werd de bekende hervormer en latere 
kardinaal en bisschop van Kamerijk, Pierre d’Ailly, grootmeester van dit college. 
D’Ailly (1351 – 1420) was leerling geweest aan dit college en zou in 1381 hoogleraar 
theologie worden in Parijs en later tevens de functie van rector bekleden. Hij werd 
in 1389 aangesteld als biechtvader van de jonge Franse koning Karel VI. Hij was een 
breed georiënteerde geleerde, die zowel over theologie schreef als over astrologie en 
geografie. Columbus zou zijn boek Imago Mundi gebruiken om zijn reis naar 
Amerika uit te zetten. Als bisschop van Kamerijk steunde hij actief de beweging 
rond Ruusbroec. Hij zorgde als grootmeester voor een periode van voorspoed van 
het Collège en bouwde een nieuwe behuizing met twaalf kamers op het grondge-
bied van de abdij van St. Geneviève. Dit gebouw kreeg zijn naam. We zagen al eer-
der dat d’Ailly in Kamerijk het gasthuis van Jan Tserclaes vergrootte en we hebben 
in hem dus een hoog opgeleide geestelijke die zowel studentencolleges bevorderde 
als gasthuizen. Het Collège de Navarre richtte zich op de opvang van studenten aan 
de universiteit, dus voor de leeftijdsgroep van zestien jaar en ouder.86 Heel zijn leven 
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onderhield d’Ailly intensieve banden met dit Collège. In het jaar 1402 stichtte hij in 
het Navarrecollege een ruime fundatie voor een dagelijkse mis voor zijn eigen zie-
lenheil en dat van de Franse koning en zijn broer, de hertog van Orléans. Na zijn 
dood mocht het overschot worden gebruikt voor verbetering van de bibliotheek en 
de kapel.87 Iets eerder was hij al begonnen aan de bouw van zijn eigen grafmonu-
ment in de kerk van Kamerijk.

De verplaatsing van het Collège de Navarre was waarschijnlijk geen toeval, want 
het kwam daardoor te liggen in de directe omgeving van het Ave Mariacollege. 
Pierre d’Ailly werd samen met de abt van het klooster van de reguliere kanunniken 
van Sainte Geneviève bestuurder van het Ave Mariacollege.

Het Ave Mariacollege was gesticht door Jean de Hubant. Hubant was afkomstig 
uit een dorpje met dezelfde naam, dat gelegen was in het bisdom van Nevers. Hij 
behaalde de graad van magister in het kerkelijk en wereldlijk recht en trad na zijn 
studie in dienst van het Parlement van Parijs. Hij zou het hoofd worden van de afde-
ling ( de Camera Inquestarum) waar de uitspraken van de rechters op schrift werden 

7. Prent van het Collège de Navarre in Parijs, zoals dat er uit moet hebben gezien rond 1440. Dit studen-
tencollege werkte samen met het nabijgelegen Ave Mariacollege. (bron: wikipedia).
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uitgewerkt. Hij behoorde tot de raad van de Franse koning. Hubant was daarnaast 
geestelijke en kanunnik van kathedraal van Rouen. Hij overleed waarschijnlijk in 
1348, het jaar dat de eerste en gelijk de grootste pestepidemie Parijs bereikte.

In 1336 legde hij de basis voor het Ave Mariacollege door twee huizen en in-
komsten ter beschikking te stellen als beurs voor vier arme studenten. De huizen 
stonden op het grondgebied van de abdij van Sainte-Geneviève. Met deze abdij 
knoopte hij warme banden aan. Hij stichtte namelijk in hetzelfde jaar een altaarbene-
ficie gewijd aan Allerheiligen in hun kloosterkerk. Vijf jaar later beloofde hij de abt 
de universitaire studie te Parijs voor vijf van zijn kanunniken te betalen.

Door zijn toegenomen rijkdom en de hulp van vrienden kon Hubant het colle-
ge laten doorgroeien tot twaalf studenten: zes studenten met een volledige beurs en 
zes arme studenten die minder geld kregen en de oude kleren van de gewone stu-
denten afdroegen. Studenten die afkomstig waren uit zijn geboortestreek hadden de 
voorkeur. Bij hun intrede moesten ze acht of negen jaar oud zijn en ze mochten 
blijven tot ze zestien jaar oud waren. Daarmee was het anders dan de andere colleges 
die zich richtten op de oudere universitaire studenten. De leiding berustte bij een 
meester, die werd ondersteund door een kapelaan. De meester had de rol van onder-
wijzer, de kapelaan deed de nodige missen en was verantwoordelijk voor het zoeken 
en aannemen van nieuwe scholieren.88

In de directe omgeving van zijn college stichtte hij een paar jaar later een gast-
huis voor tien oude vrouwen. Zij hadden ieder een eigen kamer, die de naam droeg 
van een vrouwelijke heilige. Handwerk werd van hen niet verlangd, wel ondersteu-
ning bij de uitvoering van de liturgie. Hun aanwezigheid werd bijvoorbeeld ver-
langd bij de jaargetijdenmis voor de overledenen in de Allerheiligenkapel in de 
kloosterkerk. Ze moesten dan een kaars opsteken en een lamp aansteken bij het al-
taar en de kapel het hele jaar schoonhouden. De oude vrouwen waren verbonden 
met de naburige parochiekerken en een vertegenwoordigster van de vrouwen moest 
in een aangewezen parochiekerk aanwezig zijn bij het lezen van een mis voor de 
overledenen. In ruil kregen ze op zaterdag soep en wijn op de dagen dat de jaargetij-
den voor de overledenen gehouden werden.89 De vrouwen moesten bij voorkeur uit 
zijn geboortestreek afkomstig zijn.

In dezelfde straat als het oude vrouwenhuis kwam een huis voor oude mannen. 
Dit moesten oude boeren of ambachtslieden zijn. Ze mochten getrouwd zijn maar 
niet met een jonge vrouw. Zodra eventuele dochters of nichtjes de leeftijd van tien 
jaar bereikten, werd het hele gezin uit het gasthuis gezet. Net als de oude vrouwen 
hadden ze ondersteunende taken bij de liturgie, vooral bij jaargetijden.

Volgens de stichtingsakte van het college was de motivatie van Hubant vooral 
gelegen in het verkrijgen van kwijtschelding van zijn zonden door deze vrome stich-
ting. Opvallend is dat hij als klerk van de koning ook de Franse koningen hierin be-
trok en andere weldoeners van het college en het eraan verbonden gasthuis. Hij 
vond het belangrijk een samenhangend cluster van instellingen tot stand te brengen. 
Studenten van zijn college, de oude vrouwen en mannen van zijn gasthuizen en de 
regulieren kanunniken van Sainte-Geneviève hielden bijvoorbeeld samen missen aan 
zijn Allerheiligenaltaar in de kloosterkerk. Aan het einde van de veertiende eeuw 
zou het Collège de Navarre onderdeel van dit cluster gaan uitmaken. Samen zouden 
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ze gaan inzetten op het voortbrengen van een nieuwe generatie van scholieren. Deze 
scholieren zouden er aan gewend zijn dat zorg voor oude vrouwen en mannen een 
gewoon onderdeel was van hun leven.

Ook in Engeland is een dergelijke clustervorming van studentencolleges te be-
speuren, soms in combinatie met een gasthuis. Bisschop Wykeham stichtte bijvoor-
beeld in 1382 een Collegium Sanctae Mariae in Winchester voor een basisopleiding 
aan studenten in grammatica en de vrije kunsten. Hun universitaire studie konden ze 
vervolgens afmaken in zijn Collegium Sanctae Mariae in Oxford.90 Rond 1440 gingen 
de Engelse koning en mensen uit zijn omgeving zich bezig houden met het oprich-
ten van colleges. Zo ontstond Eton, dat later gekoppeld zou worden aan Kings 
College in Cambridge. Bij het college van Eton hoorde een gasthuis voor armen en 
een gemeenschap van wereldlijke priesters. Een ander voorbeeld uit Engeland van 
een dergelijke instelling is het godshuis voor twaalf oude mannen met een school in 
Heytesbury.91 

Een paar samenvattende opmerkingen bij de statuten van het Ave Mariacollege 
en de invloed van deze leefregels op de statuten van de latere gasthuizen. Met het 
stichten van een choralenhuis te Antwerpen en een gasthuis voor arme, oude man-
nen te Breda plaatste Fabri zich in deze traditie, waarbij zorg voor arme studenten en 
behoeftige oude mensen hand in hand ging. Fabri was hiermee niet origineel en hij 
plaatste zich met deze combinatie in de traditie van Marvis (Doornik) en Tserclaes 
(Brussel). De stichters van studentencolleges met daarbij gevoegd een gasthuis waren 
vaak de landsheren zelf of mensen uit hun omgeving. Deze adviseurs en bestuursme-
dewerkers namen vaak in de statuten op, dat de bewoners voor de landsheer en zijn 
opvolgers moesten bidden. Daarmee bonden zij hun heer aan de stichting en verkre-
gen ze zijn bescherming. Ook in de Bredase gasthuisstatuten is een dergelijke me-
morieverplichting opgenomen, maar dan voor de heer van Breda en zijn nageslacht, 
in deze periode de graven van Nassau. Een andere beïnvloeding lijkt het hoge detail-
karakter van de statuten van de studentencolleges. Alle religieuze verplichtingen en 
de taken van de functionarissen werden tot in detail vastgelegd. Ook de statuten van 
gasthuizen uit de ‘Fabri-groep’ hadden dit hoge detailkarakter.

Het ontstaan van de apostelhuizen in West-Europa

De wortels voor dit type godshuis liggen al in de vroege middeleeuwen. 
Immers, al in de tiende eeuw richtte het kapittel van Münster een Zwölfmännerhaus 
in op het grondgebied van de proost. De mannen kregen vlees, brood en bier uit het 
vermogen van het kapittel en een gelduitdeling op feestdagen. In 1151 stichtte bis-
schop Werner van Münster zelfs een tweede apostelhuis bij zijn domkerk. Mogelijk 
was dit een reactie op de ontwikkeling dat de kanunniken van domkerken juist het 
gemeenschappelijke leven verlieten en in eigen huizen gingen wonen.92 De bisschop 
wilde aan zijn ‘verwende’, steeds meer individueel levende kanunniken het ideaal la-
ten zien van een gemeenschappelijk leven in armoede naar het voorbeeld van de 
apostelen. Zoals eerder al gezegd had het concilie van Aken de domkerken al in de 
negende eeuw de opdracht gegeven opvangplekken voor armen, zieken en reizigers 
in te richten.
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In Brussel was deze oude apostolische inspiratie net zo goed merkbaar. Aan de kerk 
van Sint-Goedele was reeds in 1127 een OLV-gasthuis verbonden dat tevens gewijd 
was aan de twaalf apostelen. In een andere Brusselse zorginstelling, die van Sint-Jan, 
waren er drie broeders en tien zusters. Bij elkaar kwamen ze dus weer uit op het ge-
tal dertien. Volgens de statuten uit het jaar 1211 kon alleen de bisschop of zijn 
plaatsvervanger toestemming geven hiervan af te wijken.93 Hier is de apostolische 
traditie te zien in de aantallen. Om eerlijk te zijn: heel strikt werd dit aantal niet ge-
hanteerd en in de tekst van de statuten werd als motivatie gegeven dat er anders nut-
teloze personen zich te gemakkelijk een plaats konden verwerven. Lees: burgers die 
zich een plek kochten in de gemeenschap als provenier of door hun relatienetwerk 
een plaats kregen. In de statuten van het leprozenhuis van Mechelen, die in 1220 af-
geleid werden van Sint-Jan, kwam men tot vier broeders en zeven zusters, dus maar 

8 Westgevel van de kerk van 
de kartuizers in Neuren-
berg. De familie Mendel 
stichtte in 1385 dit kloos-
ter. Drie jaar later kwam er 
door toedoen van hetzelfde 
patriciaatsgeslacht bij het 
klooster een apostelhuis 
(bron: http://de.wikipedia.
org/wiki/
Benutzer:Demidow/
Werkstatt).
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tot elf broeders en zusters in totaal.94 Aan het eind van de veertiende eeuw versnelde 
de ontwikkeling van de apostelhuizen zich in Duitsland en wel in het bijzonder in 
de stad Neurenberg. Het stichten van een dergelijke instelling voor armen kwam 
binnen de mogelijkheden van (zeer) rijke burgers. Er kwam daar namelijk in het jaar 
1388 het Zwölf-Brüder-Haus tot stand door toedoen van de rijke handelaar Konrad 
Mendel en met toestemming van de paus.95 

Dit gasthuis lag tegen het door zijn broer Marquard gestichte kartuizerklooster. 
Buiten de missen in hun eigen kerk, de Zwölfbotenkapel, waren de oude mannen ver-
plicht de kerk van de kartuizers te bezoeken op zon- en feestdagen. In de kapel had 
Konrad een jaargetijde gesticht op Maria Geboorte en moesten de oude mannen ie-
dere avond liturgische gezangen en gebeden doen. De stichting van het gasthuis met 
zijn eigen kapel had mede tot doel de grote stroom van bezoekers aan de kartuizers 
af te buigen.96 De kartuizers hadden maar beperkte mogelijkheden om lekenbroeders 
op te nemen en het apostelhuis was een goed ventiel om de druk van te veel aan-
meldingen te verlichten. Een derde broer fundeerde nog een dergelijke instelling, 

9 Vanaf 1425 werden de overleden 
broeders van het Zwölf-Brüder-
Haus te Neurenberg opgete-
kend in een boek: de zogenaam-
de Hausbücher. Op de afbeelding 
is hun kleding te zien en het 
type werk dat ze deden. De af-
gebeelde broeder Hans overleed 
in 1414 en was werkzaam in de 
zagerij. (bron: http://www.nu-
ernberger-hausbuecher.de/75-
Amb-2-317-1-r).
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10. Grafzerk uit 1475 van Alice Chaucer in de St. Mary’s Church in Ewelme (Engeland). Bij deze kerk 
hoorde een apostelhuis dat gesticht was door haar echtgenoot William de la Pole. De dertien oude man-
nen van het tegen de kerk aan gelegen gasthuis deden hun gebeden bij het grafmonument voor haar 
zielenheil. (bron: Goodall, 2001, afb. VII)
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maar dan voor acht arme dienstmaagden. In Neurenberg was hierdoor een samen-
hangend complex tot stand gekomen van twee godshuizen, een kapel en een kartui-
zerpriorij. In het huis van Mendel werden getrouwde personen toegelaten. In de la-
tere stichting van Landauer waren getrouwde personen al niet meer welkom.

In Duitsland kreeg het apostelhuis van Mendel een voorbeeldfunctie en andere 
rijke kooplieden namen later soortgelijke initiatieven. Zo kwam er kort na 1500 een 
Zwolfbrüderhaus in combinatie met een Allerheiligenkapel in Neurenberg door toe-
doen van Matthäus Landauer. In 1520 stichtte de Neurenbergse koopman Mulich 
eenzelfde soort huis in Lübeck, een stad waarmee hij handelscontacten onderhield.97 
In 1449 gebruikte een burger uit de Beierse stad Wunsiedel het huis van Mendel als 
voorbeeld voor een soortgelijke stichting en liet die door zijn landsheer goedkeuren. 
Uit een andere Duitse stad is een soortgelijk voorbeeld bekend.98

In dezelfde periode als waarin Mendel zijn apostolische initiatief nam, kwam er 
in Hull (Engeland) door toedoen van de familie De la Pole bij een kartuizerpriorij 
ook een gasthuis tot stand. Eerst woonden de armen in bij de kartuizers, maar dat 
was onhoudbaar. In 1394 kregen de dertien arme mannen en dertien arme vrouwen 
een eigen gebouw bij de priorij. De prior hield een vorm van toezicht op de rector 
van het huis en hun geldkist stond in het klooster.99

Ongeveer vijftig jaar later stichtte een William de la Pole met zijn echtgenote in 
Ewelme een godshuis voor dertien arme oude mannen. 100 Het geslacht De la Pole 
kwam oorspronkelijk uit Hull waar de familie zeer vermogend was geworden door 
de handel in Franse wijn en Engelse wol. De familie onderhield nauwe contacten 
met Brugge als centrale plaats voor de opslag van de wolvoorraad.101 Door haar geld 
kwam de familie in beeld bij de koning en werd in 1385 zelfs opgenomen in de adel. 
De genoemde telg uit dit geslacht, William, werd na een oorlogscampagne in 
Frankrijk in 1431 opgenomen in de raad van de Engelse koning Hendrik VI. Na een 
aantal succesvolle diplomatieke missies gaf de koning hem de titel van Lord 
Chamberlain. Hij was nauw betrokken bij de bouw van Eton als dé favoriete stich-
ting van de koning en hij schonk geld voor de bouw van de kapel.102 Bij zijn eigen 
godshuis kwam een dorpsschool voor arme kinderen uit de omgeving. 
Waarschijnlijk had de stichter ambitieuzere plannen met deze school, maar zijn we-
duwe Alice Chaucer (kleindochter van de beroemde dichter Geoffry Chaucer) 
moest, nadat haar echtgenoot vermoord was in 1450, de plannen terugschroeven.

De bewoners van het gasthuis kregen de verplichting eeuwig in de bijbehorende 
kapel bij de graftombe van de stichteres te bidden voor haar zielenheil.103 De familie 
De la Pole bleef nauwe banden onderhouden met de kartuizers van Hull en William 
werd na zijn moord in hun klooster begraven. De architectuur en indeling van het 
huis in Ewelme is beïnvloed door de kartuizers. Net als de kartuizers woonden de 
bewoners van het godshuis ieder apart in een klein huisje rond een binnenhof. De 
gebedsverplichtingen voor de bewoners waren, vergeleken met andere gasthuizen in 
Engeland uit die periode, bijzonder streng. De bewoners moesten iedere dag 39 
Onze Vaders bidden, 177 Ave Maria’s en zeven keer het Credo. In de publicatie van 
Richmond over Ewelme duidde deze historicus de bewoners aan als wereldse kartui-
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zers.104 De overeenkomst tussen Ewelme en Nürnberg is het grote detailniveau van 
de statuten. In Ewelme had men zo’n 10.000 woorden nodig om alle verplichtingen 
van de bewoners en hun toezichthouders vast te leggen, maar waren de regels tevens 
bedoeld voor de bijbehorende school en kapel. Breda met zijn 3.300 woorden is dan 
wat beperkter van omvang, maar had geen school en kapel.

De studie van Goodall over Ewelme concentreerde zich uitsluitend op Engeland 
en hij trok geen parallellen met ontwikkelingen op het continent, terwijl uit zijn stu-
die duidelijk wordt dat stichter William veel connecties had op het continent. De ar-
chitectuur van de kapel van Ewelme en het grafmonument in de kapel was duidelijk 
onderhevig aan invloeden vanuit Duitsland en Vlaanderen.

Een bestaande apostolische zorgtraditie kreeg onder impuls van de kartuizers aan 
het einde van de veertiende eeuw in Duitsland en Engeland een nieuwe invulling. 
Net als de kartuizers telden deze apostelhuizen twaalf plus één broeders. De kartui-

11. Het Godshuis van Ewelme (Engeland). De afzonderlijke woonhuisjes van de dertien mannelijke bewo-
ners lagen rond een vierkant hof naar voorbeeld van de priorijen van de kartuizers. In het midden van 
het hofje was vroeger een put. Bij dit complex hoorde ook nog een kerk en een parochieschooltje. 
(bron: Goodall, 2001, afb. II)
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zers konden hierdoor toch invulling geven aan een monnikentraditie van armenzorg, 
maar dan los van hun priorijen, en direct een alternatief bieden aan de toevloed van 
lekenbroeders naar hun priorijen. Belangrijk was dat hun eigen afgesloten solitaire 
leefwijze niet werd aangetast. In hun eigen priorijen was geen plaats voor de opvang 
van behoeftigen, want dat zou hun strenge leven van bidden en meditatie te veel 
verstoren. De zorg zou dan in de handen hebben moeten komen van lekenbroeders, 
maar de statuten beperkten juist de instroom van lekenbroeders en donaten.105

Duitse curialen uit het netwerk van Fabri stichten gasthuizen

Anselmus Fabri was een telg uit een ‘dynastie’ van aanvoerders van de curialen 
in Rome die uit de Nederlanden en het Rijnland kwamen. Zoals al gezegd verza-
melde deze groep van curialen en hun aanhang zich rond het gasthuis van Santa 
Maria dell’Anima. Aanvoerders zoals Fabri wierpen zich op als beschermheren van 
dit gasthuis en voorzagen het van allerlei soorten schenkingen.

In Rome was Fabri nauw verbonden met het cliëntennetwerk van een andere 
hoge curiaal: Nikolaus von Kues. Zijn tweede man op financieel gebied, Walterus 
van Gouda, zou ook overstappen naar dit netwerk en major domus (hoofd van de 
hofhouding) worden van Kues. Waarschijnlijk kon Fabri zelf carrière maken aan de 
curie onder de protectie van twee machtige, uit het huidige Duitsland afkomstige, 
curialen. De eerste was Dietrich von Nieheim, die tussen 1370 en 1418 in de pause-
lijke administratie werkte. De tweede was Hermann Dwerg, die tussen 1403 en 
1430 aan de curie verbonden was. Fabri was in het jaar 1448 nog betrokken bij het 
regelen van een deel van de nalatenschap van Dwerg. 106 Op het verkochte huis van 
Dwerg rustte namelijk nog de verplichting jaarlijks een jong meisje een bruidsschat 
mee te geven. Fabri was betrokken bij de uitvoering van deze wens.

Binnen deze samenwerkende curiale netwerken bestond er veel sympathie voor 
de laatmiddeleeuwse hervormingsbeweging, die in de Nederlanden bekend zou 
worden onder de naam van de Moderne Devotie. Deze beweging, die gesticht werd 
door Geert Grote uit Deventer, hechtte veel belang aan vroomheid van leken, een 
betere opleiding en een hogere levensmoraal van geestelijken. In de noordelijke 
Nederlanden ontstonden aan het einde van de veertiende eeuw in verschillende ste-
den spontaan huizen voor de Broeders en Zusters des Gemenen Levens. Zonder een 
officiële kloosterregel leidden devote burgers hier een apostolisch leven. Uit deze be-
weging kwam de Congregatie van Windesheim voort, een strenge en centraal gelei-
de kloosterorde naar het voorbeeld van de kartuizers, met een aantal vestigingen in 
Brabant. De priorijen dienden als vluchtheuvels voor de broeder- en zusterhuizen, 
maar de huizen op hun beurt zorgden ook voor aanvoer van novicen naar de priorij-
en door het opzetten van studentencolleges.

Het gasthuis van Dietrich von Nieheim in Hameln

Een aantal van deze hoge curialen, die elkaar goed gekend moeten hebben, 
stichtten gasthuizen en studentenbeurzen in hun geboorteregio. Op basis van de be-
waard gebleven testamenten en andere gegevens zal een beeld gegeven worden van 
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hun vrome schenkingen en hoe die zich verhouden tot de testamentaire bepalingen 
van Fabri. 

De grondlegger van deze dynastie was Dietrich von Nieheim, die actief was aan 
de curie tussen 1370 en 1418. Hij werd geboren in het plaatsje Brakel bij Hamelen 
in Duitsland. Net als Fabri had hij een achtergrond als notaris en hij was dus goed 
opgeleid voor het opstellen van juridische documenten. Hij begon zijn loopbaan te 
Avignon en verhuisde in 1377 met paus Gregorius XI naar Rome. Daar ging hij net 
als Fabri later werken als abbreviator. Hij werkte zich op tot naaste adviseur van de 
paus en reorganiseerde voor hem de Romeinse curie. Heel zijn inzet was erop ge-
richt een einde te maken aan het pauselijke schisma met eerst twee pausen en op het 
laatst zelfs drie pausen. Het moet voor hem een opluchting zijn geweest dat het 
Concilie van Constanz in 1417 Martinus V kon kiezen als de ene, nieuwe paus. 

Nieheim steunde de hervormingsbeweging rond de Moderne Devotie en hij 
werd door het fraterhuis van Münster, samen met de paus en andere curialen, aange-
duid als een belangrijke weldoener.107 Een andere indicatie voor deze hervormings-
gezinde houding is zijn steun voor de Olivetanen. Hij schonk deze als zeer streng 
bekend staande monniken, die leefden op een diëet van water en brood, zijn twee 
huizen in Pistoia en Bologna. Hij stierf in Maastricht in de maand maart van het jaar 
1418 en werd als kanunnik van het Sint-Servaaskapittel in hun kerk begraven. Veel 
later zou Fabri in de kerk van Santa Maria dell’Anima een Servatiusaltaar voor hem 
bouwen.108

Op 15 maart 1418 lag Von Nieheim ernstig ziek te bed in hospitaalziekenhuis 
van de Antoniusbroeders te Maastricht en stelde daar zijn testament op.109 Vijf jaar 
voor zijn overlijden had hij al bepaald dat zijn bezittingen in Rome naar het Santa 
Maria dell’Anima gasthuis dienden te gaan, met uitzondering van een huis dat hij be-
stemde voor de opvang van Ierse pelgrims in Rome. In Konstanz bewaarde hij zijn 
kostbaarheden, waaronder een reisaltaar met bijbehorende ampullen van zilver. Deze 
hele collectie moest per boot naar Keulen worden vervoerd en daarna over land naar 
Hamelen om daar in het bezit gesteld te worden van een nieuw op te richten gast-
huis in zijn geboortestreek. De spullen uit Konstanz die moeilijker te vervoeren wa-
ren moesten verkocht worden en de opbrengst moest in handen gesteld worden van 
de prior van de kartuizers in Keulen. Net als Fabri onderhield hij dus warme banden 
met deze strenge kloosterorde. Al zijn bezittingen in Hamelen moesten naar zijn 
nieuwe gasthuis gaan.

Net als Fabri moet Nieheim in een apart document aanwijzingen hebben gege-
ven voor de inrichting van dit gasthuis dat gevestigd werd in zijn ‘stenen’ huis te 
Hamelen. Met de voorbereidingen was hij al langer bezig, want al in 1408 had hij 
een stenen huis laten bouwen in de Bäckerstraße (nu nr. 17). In zijn testament be-
paalde hij eigenlijk niet meer dan dat zijn familielid Adelheid Meyers de eerste mees-
teres van het gasthuis zou moeten worden en voorlopig de beschikking kreeg over 
alle middelen. Uit een bevestigingsakte van 28 oktober 1418 van het stadsbestuur 
van Hamelen komen we weer meer te weten. Het gasthuis was bestemd voor zes 
ongehuwde dames, ouder dan veertig jaar, onder leiding van een meesteres. Deze 
meesteres was inderdaad de al genoemde Adelheid. Zij was met toestemming van de 
bisschop uit een naburig klooster uitgetreden met de bedoeling een leven te gaan lei-
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den dat sterk leek op dat van begijnen en andere semireligieuzen. Van kloostergelof-
tes of een kloosterregel was namelijk geen sprake, wel moesten de vrouwen bij in-
trede zweren dat na hun overlijden al hun bezittingen zouden toevallen aan het huis. 
Het gemeentebestuur van Hamelen besliste over de toelating van nieuwe zusters en 
de aanstelling van een nieuwe meesteres.110 De vrouwen kregen de zorg over een 
gasthuis voor de opvang van pelgrims en andere mensen, zowel mannen als vrou-
wen, met een maximum van twintig personen. Het was verboden rijke mensen als 
provenier op te nemen in het huis, waarschijnlijk om er voor te zorgen dat er plaats 
bleef voor pelgrims en behoeftigen. Voor de zorg aan de bezoekers mochten ze een 
oudere man in dienst nemen. Daardoor hielden de zusters afstand en bleef er tijd 
over voor andere zaken, zoals gebeden. Waarschijnlijk ging het stadsbestuur wat te 
snel in het zich toeëigenen van toezichtrechten, want Nieheim gaf ook toezichtrech-
ten aan de kapelanie van Petrus en Andreas in de kerk van Paderborn. Een naamge-
noot en waarschijnlijk familielid Hermann de Nyem was verbonden aan deze kape-
lanie. Niet lang daarna zou de prior van het bij de Windesheim congregatie aange-
sloten priorij van Wittenburg bei Elze (Nedersaksen) het toezicht overnemen.111

De regels voor de zusters leken sterk op die van de gasthuizen voor vrouwen in 
Brussel die hun oorsprong hadden in de begijnenbeweging. De zorg voor pelgrims 
en arme luiden zou ouderwets genoemd kunnen worden. Nieheim had echter een 
grote zorgdrang voor pelgrims in Rome en meende een soortgelijke opvang in 
Hamelen te moeten oprichten. Verder is duidelijk dat er een samenwerkend netwerk 
actief was in de regio met inbreng van de kartuizer priorij van Keulen, een bevrien-
de kapelanie in Paderborn en de Windesheimpriorij van Wittenburg. Dat lijkt weer 
op het Ave Mariacollege te Parijs, waar een soortgelijk samenwerkend netwerk actief 
was bij de stichting van een studentencollege met gasthuis. Alleen de onderwijstak 
ontbrak in Hamelen en werd vervangen door een opvang voor pelgrims. Nieheim 
had nooit een universitaire opleiding afgemaakt en hij lijkt als ‘self made man’ andere 
prioriteiten gelegd te hebben.

Het godshuis van Hermann Dwerg in Herford en de Kronenburse in Keulen

Een tweede belangrijke curiaal was de tussen 1403 en 1430 aan de curie actieve 
Hermann Dwerg. Fabri en zijn financieel assistent Wouter van Gouda waren betrok-
ken bij de afwikkeling van zijn testament dat jaren in beslag zou gaan nemen. Dwerg 
kwam uit het plaatsje Herford in Westfalen (Duitsland) en zijn familie was zeker niet 
welgesteld. In Parijs, waar hij studeerde, moest hij zijn geld verdienen door met 
plaatselijke handelaren te gaan gokken. Daarna ging hij in Bologna rechten studeren 
en ontving hij in de Italiaanse stad in 1402 de titel van doctor.112 Hij maakte daarna 
carrière in de curie en net als Fabri benoemde de paus hem tot protonotaris. 
Hierdoor had hij directe toegang tot de paus en hij verwierf een hele serie kerkelijke 
ambten. Met de inkomsten uit deze beneficies en door zijn belangenbehartiging 
werd hij een van de rijkste en invloedrijkste inwoners van Rome. Dwerg behartigde 
in Rome ondermeer de belangen van Engelse kerken, van de Duitse Orde en van de 
in 1388 gestichte universiteit van Keulen.
Als we het testament van Dwerg vergelijken met de laatste wil van Nieheim, dan 
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vallen de overeenkomsten en verschillen op.113 Een overeenkomst is dat Dwerg net 
als Nieheim, in zijn testament opgesteld op 14 december 1430, zijn bezittingen keu-
rig verdeelde over goede doelen in Rome en het Rijnland. Zo schonk hij bijvoor-
beeld twee belangrijke boeken uit zijn collectie aan paus Martinus V, wiens vertrou-
weling hij was geweest. De paus kreeg De civitate Dei geschreven door kerkvader 
Augustinus en een uitgave van Magnum decretum. Met dit laatste boek kan de boe-
kenreeks bedoeld zijn van Burchard van Worms, dat een tijdlang hét basisboek zou 
worden van het kerkelijke recht. Bedoeld kan echter ook zijn de latere uitgave van 
Gratianus. De rest van zijn kostbare boekencollectie schonk hij aan de kerk van zijn 
geboorteplaats Herford. De universiteit van Keulen kreeg deze collectie echter eer-
der in handen en bleef zeer lang weigeren ze over te dragen. Een ander opvallend 
voorbeeld van deze verdeling over de twee landen is het fonds dat hij opzette voor 
arme meisjes die wilden trouwen. De steden van Herford, Deventer en Rome kre-
gen ieder genoeg fondsen om jaarlijks een arm meisje een bruidsschat mee te geven. 
Hermann Dwerg was tijdens zijn leven proost van het kapittel van Deventer geweest 
en hij had een bijzondere band met die stad, ondanks het feit dat hij er maar zeer 
zelden geweest kan zijn. Verder bepaalde hij nog dat zijn oude kleren verdeeld kon-
den worden onder deze arme meisjes en onder arme priesters.

Ook op het gebied van gasthuizen zocht hij een balans tussen Rome en zijn ge-
boorteregio. Dwerg schonk een klein huis tegenover zijn stadspaleis aan het gasthuis 
van Sint-Salvator, dat gelegen was bij de basiliek van Sint-Jan van Lateranen. Daarbij 
kwam nog een eenmalige geldschenking van 300 gouden florijnen. Als tegenpresta-
tie moesten de bewoners van het huis voor zijn zielenheil bidden en dat van zijn ou-
ders en van alle christenen. Een ander huis schonk hij met hetzelfde doel aan het 
gasthuis van de Duitse Orde in Rome en zijn linnengoed met een deel van zijn huis-
raad ging naar het gasthuis van de Engelsen in dezelfde stad. In zijn geboortestad 
Herford stelde Dwerg een pakhuis beschikbaar bij zijn huis om daarin een gasthuis te 
vestigen voor zes oude mannen, die niet meer konden werken. Het toezicht legde 
de rijke curiaal in de handen van het stadsbestuur van Herford. Daarnaast schonk 
Dwerg hun een bedrag van 600 Rijnse gulden.114 Dit bedrag in combinatie met het 
pakhuis geeft niet de indruk van een ruimhartige schenking. Met het geschonken 
bedrag kon een erfrente gekocht worden van 30 Rijnse guldens, wat per bewoner 
op een bedrag kwam van 5 Rijnse guldens. Terwijl uit andere Duitse steden bekend 
is dat minimaal 10 Rijnse guldens per jaar nodig was voor de oude dag. Aanvullende 
inkomsten, bijvoorbeeld uit bedelen of werken, waren dan nodig als aanvulling.115

Als voormalig arme student in Parijs die met gokken aan zijn geld moest komen 
en die dankzij zijn afgeronde rechtenstudie carrière kon maken aan de curie wist hij 
uit eigen ervaring het belang van een goede en rustige omgeving. Zijn grote investe-
ringen voor later waren daarom twee studentencolleges. Een eerste college, gericht 
op de basiseducatie in grammatica en de vrije kunsten voor de leeftijd tussen de tien 
en veertien jaar, stichtte hij in Herford. Twaalf studenten, waaronder twee uit 
Deventer, konden hier les krijgen. Daarna konden ze door naar een door hem ge-
sticht studentencollege in Keulen, wat later de Kronenburse zou gaan heten. In 1433 
opende dit huis zijn deuren voor twaalf studenten die rechten aan de universiteit 
wilden studeren. Alleen scholieren die hun studie in Herford hadden afgemaakt kon-
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den hier worden toegelaten. Voorin het huis waren de kamers voor de studenten, 
achterin werden de colleges gegeven.

Deze keuze van Hermann Dwerg is duidelijk geïnspireerd door het voorbeeld 
van het Ave Mariacollege in Parijs, gesticht door Jean de Hubant. Dat college ging 
later samenwerken met het Collège de Navarre voor universiteitsstudenten, net als 
het college in Herford met de Kronenburse in Keulen. Het gasthuis in Herford is 
niet meer dan een ondersteunend element binnen een breed palet van goede doelen, 
gericht op de versterking van de lokale kerken, de hulp aan de armen en de oplei-
ding van juridische specialisten.

Het apostelhuis van Hendrik Raescop in Uedem

De derde persoon uit het curiale netwerk waarin Fabri verkeerde was Hendrik 
Raescop. Raescop (ook geschreven als Raiscop en Raeskop) was afkomstig van het 
plaatsje Uedem bij Kleef en was een telg uit een vroom gezin: vier broers en een zus 
zouden in dienst van de kerk treden.116 Hij doorliep de artesstudie aan de universiteit 
van Parijs zonder daar een doctorstitel te halen; de paus gaf hem echter in 1415 het 
recht deze titel toch te voeren. Vanaf datzelfde jaar werkte hij aan de curie als schrij-
ver en abbreviator en hij kreeg onder paus Martinus V een plaats in de groep van se-
nior abbreviators.117 Deze seniors, aangeduid met het begrip parcus, controleerden 
alle uitgaande pauselijke bullen en hadden daardaar veel macht. Fabri behoorde net 
als hij tot deze groep van 25 personen. Samen met Fabri regelde hij bij de paus dat 
Leuven een theologische faculteit kon krijgen en plaatste in 1431 als abbreviator zijn 
naam onder de bul waarin de paus toestemming verleende aan de universiteit voor 
het inrichten van de nieuwe faculteit.118 Schrijver van deze bul was Johannes de 
Nursia, een Italiaan die we vaak aantroffen in de omgeving van Anselmus Fabri. 
Tijdens het verblijf van Nursia in Rome verwierf Raescop al een benoeming tot 
pastoor van de kerk van Bakel en Deurne in Brabant.119

In het jaar 1439 verhuisde Raescop van Rome naar Utrecht om daar inhoud te 
geven aan zijn benefiecies en woonde hij een tijd in een huis genaamd De Rode Poort 
aan het Domplein. Hij was in Utrecht proost van de kapittelkerk van Sint-Marie, 
kanunnik van Oudmunster en thesaurier (verantwoordelijk voor de financiën) van 
de Domkerk. Naast zijn kerkelijke taken trad hij ook op voor wereldlijke heren. Zo 
was hij raadgever van keizer Sigismund, in 1442 werd hij kapelaan en raadgever van 
de Duitse koning Frederik III. Hij trad tevens op als adviseur van de hertog van 
Kleef. Een drukbezet man dus. In het zelfde jaar 1442 werd Anselmus Fabri opgeno-
men in de raad van de Duitse koning: de latere keizer Frederik III.120 De koning kon 
de steun van deze twee specialisten in het kerkelijk recht goed gebruiken bij de uit-
bouw van het Habsburgse imperium en hij investeerde veel energie in het opbou-
wen van goede contacten met Rome. Hij wilde namelijk een concordaat met de 
paus sluiten over de kerk in Duitsland, zich door de paus tot keizer laten kronen en 
misschien dacht hij via Fabri zicht te kunnen houden op een betere relatie met de 
Bourgondische hertogen. De zoon van Frederik zou veel later (1477) trouwen met 
Maria, de dochter van hertog Karel de Stoute.
In Utrecht bestond er onder de vele kanunniken steun voor de hervormingsbewe-
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ging rond de Moderne Devotie. Domkanunnik Gijsbert Wstinc gaf zonder proble-
men 1000 goudguldens mee aan bezoekende broeders van een Windesheimpriorij.121 
De proost van Oudmunster zag namens de paus toe op de hervormingsgezinde con-
gregatie van Windesheim.

Raescop zelf stond bekend als een aanhanger van de hervormingen. Aan het 
einde van zijn leven zou hij bewust zijn benefiecies in aantal terug brengen en een 
simpel leven gaan leiden. Het was dus geen toeval dat de paus hem vroeg om samen 
met Wouter Grawert, de deken van het kapittel van Oudmunster, de leefregels voor 
de donaten van Windesheim te standaardiseren en vast te leggen.122 

Donaten waren vrome personen die aan het eind van hun leven in een klooster 
gingen leven en gedeeltelijk meededen aan het gebed. In de veertiende en de vijf-
tiende eeuw was het populair geworden om als donaat in een klooster te gaan wo-
nen. Dit gaf een verzorgde oude dag en men was ervan overtuigd dat het een grote 
garantie bood op een verblijf in de hemel. Vooral strenge ordes zoals de kartuizers en 
Windesheimpriorijen waren gezocht om als donaat te gaan leven.123

12 Het Brouwhuis van het klooster van Windesheim bij Zwolle. Dit is het enige resterende gebouw van het 
voormalige kloostercomplex. Voor het werken in de brouwerij kon het klooster lekenbroeders en dona-
ten goed gebruiken. De leefregels voor deze broeders leken sterk op de regels voor de bewoners van de 
apostelhuizen. De voormalige brouwerij is nu een PKN-kerk (bron: wikipedia)
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Raescop probeerde in de statuten voor de donaten een aantal problemen op te van-
gen. Om te voorkomen dat de priorijen zouden veranderen in bejaardentehuizen 
werd het maximum aantal door hem bepaald op vier tot vijf donaten. Bovendien 
werd bepaald dat de donaten moesten gaan werken voor het klooster en dus geen 
vrijgesteld leventje konden gaan leiden. Voordat ze in het klooster gingen wonen 
moesten ze notarieel vastleggen geen schulden te hebben en ongehuwd te zijn. Bij 
deze gelegenheid werd tevens bepaald welke eigendommen over gingen naar het 
klooster en deze mochten ze bij hun uittreden niet meer opvragen. Regelmatig 
kwam het voor dat het klooster ruzie kreeg met de familie over de erfenis en deze 
duidelijke regels moesten dat voorkomen.124

De statuten voor Windesheim waren afgeleid van eerdere regels voor de dona-
ten bij de kartuizers en de kruisbroeders. Ook de donaten bij de kartuizers kregen 
voorgeschreven een grauw vest te dragen dat over hun knieën hing en iedere zondag 
en feestdag naar de kerk te gaan.125

Deze regels voor de donaten lijken sterk op die van de godshuizen die in deze 
periode werden gesticht. Er was een grote vraag bij oudere personen naar een kloos-
terachtig leven waaraan de Windesheimpriorijen en andere kloosterordes zoals de 
kartuizers niet wilden en konden voldoen. Godshuizen boden in deze periode een 
alternatief. De priorijen zagen het belang van deze alternatieve opvang in en traden 
regelmatig op als beschermheren bij de stichting van een godshuis.

Bij het nieuwe gasthuis, dat door Hendrik Raescop in Uedem in de zomer van 
het jaar 1445 met toestemming van paus Eugenius IV werd gesticht in het huis van 
zijn ouders, is deze nauwe band met Windesheim opvallend.126 

In eerste instantie stichtte hij een gewoon gasthuis voor arme leken en geestelij-
ken. Hij verkreeg daarvoor de goedkeuring van het stadsbestuur en de hertog van 
Kleef. Een jaar later is hij wat preciezer en blijkt het te gaan om een gasthuis, toege-
wijd aan de Heilige Geest, voor twaalf oude mannen en een Latijnse school voor 
twaalf scholieren. Als er geld voldoende was, moest er naast het huis van zijn ouders 
een tweede gebouw komen, met op de begane grond kamers voor de twaalf arme 
mannen en op de eerste verdieping twaalf kamers voor de scholieren uit Uedem en 
omstreken. Bloedverwanten kregen de voorkeur hierbij.127 De dagelijkse zorg voor 
de armen en de jongens legde Raescop in de handen van een vrouw, die de scholie-
ren ‘moeder’ moesten noemen. De geestelijke leiding lag bij een rector, die tegelijk 
leraar was. Deze rector was verplicht in het gasthuis te wonen. Het gasthuis beschik-
te over een eigen kapel met een klokkentoren. De scholieren werden gekozen door 
de scholaster van het kapittel van Kleef en ze leidden een wat kloosterachtig leven. 
Ze mochten het huis niet verlaten, geen vrouwen ontvangen en ze waren verplicht 
een soort pij te dragen van grauwe stof die tot hun enkels hing en alleen in de kerk 
droegen ze hier een kleed over. Ze waren verplicht de hele dag Latijn te gebruiken 
voor hun onderlinge conversatie. Iedere dag moesten de scholieren onder leiding 
van hun rector ter ere van Maria in de parochiekerk een antifoon zingen. Na de 
maaltijd waren ze verplicht in hun eigen kapel de twee boetpsalmen te lezen voor de 
stichters en de weldoeners.128 In de kapel waren samenkomsten door leken, bijvoor-
beeld door leden van de plaatselijke broederschappen, verboden. Dit om bijgeloof 
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op afstand te te houden en de belangen van de pastoor van Uedem te ontzien.
In september 1451 ging Raescop nog een stap verder en hij kreeg van Nikolaus 

von Kues, optredend als vertegenwoordiger van de paus, toestemming het huis om 
te zetten in een Windesheimpriorij. Als reden voerde hij aan dat het niet mogelijk 
was geweest tot dan toe en naar verwachting ook niet in de toekomst bewoners te 
vinden die voldeden aan de kwaliteitsmaatstaven.129 Kues vroeg aan de deken van 
het kapittel van Kleef deze transformatie uit te voeren. In maart van het jaar 1452 
moest Kues de blijkbaar onwillige prior van de Windesheim priorij van Gaesdonk, 
gelegen bij Gogh, nog eens bevelen het godshuis in Uedem om te vormen tot een 
priorij van reguliere kanunniken en daarvoor twee van zijn monniken vrij te ma-
ken.130 In juli van dat jaar ging de subprior van Gaesdonck in het gezelschap van de 
deken van Kleef naar de nieuwe vestiging als de eerste prior. Raescop zelf stierf 22 
januari 1455 en werd begraven bij het Blasiusaltaar in de Utrechtse domkerk. Dit al-
taar was gesticht door een voorgaande thesaurier onder die naam, maar het altaar zou 
later ook Raescopkapel worden genoemd.131 Door zijn overlijden zou de thesaurier 
van de Domkerk net niet meer meemaken dat zijn nieuwe priorij werd opgenomen 
in de Windesheimcongregatie.

Een aantal jaren later werd de priorij, die nog steeds niet echt van de grond wil-
de komen, verplaatst naar een locatie buiten Uedem. Financiële problemen lijken er 
altijd geweest te zijn bij dit huis. Het kwam in 1462 zelfs nog tot een rechtszaak tus-
sen het huis en het kapittel van Xanten waarin zijn neef, die dezelfde naam droeg als 
zijn oom, bemiddelde. Deze was door zijn oom samen met Conrad van Coesfeld, 
scholaster van de Domkerk in Utrecht, aangesteld als uitvoerder van zijn testament. 
Het huis in Uedem had de boekencollectie van Raescop vastgehouden, terwijl die 
volgens het kapittel via zijn testament aan Xanten was toegewezen. Volgens het 
overeengekomen compromis kreeg het kapittel alle boeken op vijf na. Daarnaast 
schonk het kapittel aan het convent een koorkap en een aantal lijfrentes.132

De financiële problemen doken eveneens op bij de stichting van een altaar in de 
gasthuiskapel. Raescop had graag een kapelanie gesticht met twee missen per week, 
maar de middelen ontbraken hem, mede omdat hij de plaatselijke pastoor moest 
compenseren. Een jaar later, in 1447, wist Raescop echter een persoon uit zijn 
Utrechts netwerk over te halen deze kapelanie alsnog te stichten. Deze persoon was 
Mathias Scheper, kanunnik van de Sint-Pieterkerk. De kapelanie droeg hij op aan de 
Heilige Geest, Maria, de apostel Petrus (zijn kapittelkerk) en de evangelist Matheus 
(zijn naamheilige). De kapelaan moest de missen uitvoeren voor het zielenheil van 
Scheper zelf en dat van zijn familie. Telgen uit het geslacht Coesfeld, een familie af-
komstig uit de burgerij van Uedem, kregen het recht de kapelaan aan te stellen.133 
Begin 1449 regelde Raescop bij de pauselijke legaat in Duitsland dat de al genoemde 
Conrad van Koesfeld, kanunnik te Utrecht, de kapelanie tevens kon toewijden aan 
de Heilige Martinus als de patroonheilige van Utrecht. Het Utrechtse netwerk van 
Raescop creëerde met dit altaar een duidelijk ankerpunt in het Rijnland en we zien 
een sterke band tussen Raescop en de eveneens uit Uedem afkomstige familie 
Coesfeld. Het kapittel van Xanten, waarvan zijn gelijknamige neef deel uitmaakte,  
was betrokken bij alle transacties rondom dit gasthuis en de kapelanie en maakte sa-
men met het kapittel van Kleef onderdeel uit van het netwerk.
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Raescop was zeker niet de eerste die een godshuis koppelde aan een Windesheim 
priorij. Een meester Jan van Arnhem, kanunnik van Sint Pieter te Utrecht, ging hem 
in 1401 voor. Deze kanunnik onderhield nauwe banden met Geert Grote en zou 
zelfs zijn bekering hebben beïnvloed. Hij was tevens bevriend met de kartuizers. 134 
Hij stelde voor dit gasthuis zijn woonhuis in Arnhem aan de Rijnstraat beschikbaar 
en doteerde verschillende goederen en inkomsten. Het toezicht op dit huis gaf hij in 
handen van twee schepenen van de stad en de priors van het Windesheimklooster 
Mariënborn en het kartuizerklooster van Monnikendam. Deze vier moesten samen 
een bestuurder (procurator) kiezen uit de burgers van Arnhem.135 In 1407 werd het 
gasthuis en de daarbij horende kapel gewijd.136 Omdat de statuten ontbreken is het 
niet duidelijk of het in Arnhem ging om een godshuis of een apostelhuis. In de stad 
Aken kwam een situatie voor die nog sterker overeenkwam met Uedem. Een echt-
paar afkomstig uit de burgerij stichtte in deze stad in 1417 een gasthuis. Drie jaar 
werd het gasthuis, met instemming van de bisschop, overgedragen aan dertien regu-
lieren kanunniken van de Windesheimcongregatie, die naast het huis een klooster 
kregen.137 In het Rijnland werd dus een netwerk geweven van gasthuizen, kerken 
en Windesheimpriorijen dat na het overlijden van hun voorman kon blijven functio-
neren.

De situatie van Raescop leek erg op die van Fabri. Beiden hadden twee thuisre-
gio’s (Utrecht en het Rijnland) waarover ze hun aandacht moesten verdelen. 
Hierdoor moesten ze hun financiële middelen verdelen. Fabri moest zijn oude man-
nenhuis laten inkrimpen van dertien naar acht mannen. Raescop moest al tijdens zijn 
leven zijn stichting omzetten naar een regulier kanunnikenpriorij met slechts twee 
monniken. Net als Fabri had hij al tijdens zijn leven grote bedragen aan Santa Maria 
dell’Anima geschonken en hij stond in hun boeken, samen met Dietrich von 
Nieheim, als één van de founding fathers.138 

Het godshuis in Uedem vertoonde sterke overeenkomsten met het huis in 
Ewelme in Engeland, omdat daar op dezelfde wijze een school en een gasthuis in 
één gebouw waren ondergebracht. In Ewelme woonden de scholieren echter niet in 
of bij het schoolgebouw; het ontbreken van een internaatfunctie kan daar echter een 
financiële oorzaak hebben gehad. De curiale groep rondom Fabri onderhield inten-
sieve banden met Engeland. Fabri zelf wordt in vele pauselijke bullen voor Engeland 
genoemd als abbreviator en Hermann Dwerg behartigde de belangen van de Engelse 
kerken in Rome. Er moet een voortdurende stroom van informatie over het Kanaal 
heen via hen zijn uitgewisseld.

Opvallend is de geringe aandacht bij Raescop voor de oude mannen in het 
apostelhuisdeel van de stichting in Uedem. Eigenlijk werd alleen hun aantal ge-
noemd en het feit dat een ‘moeder’ voor hen zorgde. Door het ontbreken van statu-
ten van het godshuis kan oordeel gegeven worden of het hier een echt apostelhuis 
betrof. Het aantal van twaalf mannelijke bewoners en de band met Windesheim 
wijst wel in de deze richting. Een kenmerkend detail dat vaker terugkwam in de re-
gelingen is de zorg voor eigen personeel of eigen familie. Raescop bepaalde dat zijn 
zus en haar echtgenoot aan het eind van hun leven in het nieuwe godshuis konden 
gaan wonen. De oprichting van de school werd detaillistischer aangepakt door hem 
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en lijkt het belangrijkste deel van de stichting te zijn. Het lijkt er op dat het voor-
naamste doel van het godshuis was de scholieren een voortdurende les in nederig-
heid te geven. 

Het apostelhuis van Nikolaus von Kues in de plaats Kues

Bij de vierde en laatste curiaal uit het netwerk van Fabri in Rome ontmoeten 
we de beroemdste: kardinaal Nikolaus von Kues, afkomstig uit het gelijknamige 
stadje aan de Moezel. Net als de andere genoemde curialen kwam hij uit een burger-
lijk milieu. Zijn vader was schipper en handelaar. Hij werd in 1401 geboren en als 
vijftienjarige schreef hij zich in aan de universiteit van Heidelberg. In 1423 zou hij 
een doctorstitel in het kerkelijk recht behalen aan de universiteit van Padua.139 Kues 
trad als secretaris in dienst van twee opeenvolgende bisschoppen van Trier. Tijdens 
het concilie van Bazel, waar hij door de bisschop naar toe was gestuurd in het kader 
van een strijd over de bezetting van de bisschopsstoel, trad hij in dienst van paus 
Eugenius IV. Als dank voor belangrijke diplomatieke missies als medewerker van de 
paus werd hij in 1448 tot kardinaal benoemd en twee jaar later tot bisschop van 
Brixen in Zuid-Tirol. Kues was een veelzijdige wetenschapper en hij schreef boeken 

13. Foto van het gasthuis gesticht door Nikolaus von Kues in zijn geboorteplaats Kues, gelegen aan de rivier 
de Moezel. Het gasthuis dateert van 1458. Het gasthuis heeft nog steeds een prachtige bibliotheek voor 
zijn vermaarde collectie handschriften. Het gasthuis functioneert tegenwoordig als zorginstelling voor 
ouderen, maar nu worden ook vrouwen toegelaten. (bron: http://www.cusanusstift.de/).
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over wiskunde, natuurkunde, theologie en filosofie. Aan de Universiteit van Trier is 
nog steeds een instituut verbonden voor Cusanusforschung dat zijn werken bestudeert 
en uitgeeft.140

Kues of Cusanus behoorde duidelijk tot de partij die de hervormingsbeweging 
in de kerk steunde. Hij onderhield nauwe contacten met de Windesheimpriorijen in 
de Nederlanden en Duitsland en zette hen in bij het hervormen van andere kloos-
ters. In 1437 verkreeg hij zelfs als pastoor van Bernkastel-Kues toestemming van de 
paus een gemeenschappelijk leven in te voeren voor de clerus (kapelaans e.d.) in zijn 
parochie. Deze geestelijken kregen zeer precieze leefvoorschriften voor hun kleding, 
woning en hun dienstbaarheid binnen de woongemeenschap.141 We zien hier het 
ideaal van een apostolisch levende groep personen weer opduiken.

Kues probeerde in zijn thuisregio een keten tot stand te brengen van elkaar on-
dersteunende religieuze instituten die positief stonden tegenover de hervorming van 
de kerk: leven volgens het apostolisch ideaal en als goed opgeleide geestelijken. Op 
aandrang van Kues en de bisschop van Trier kwam het klooster van 
Eberhardsklausen voor reguliere kanunniken tot stand. Dit klooster, dat zich zou 
aansluiten bij Windesheim, werd bevolkt vanuit het klooster Niederwerth gelegen 
bij Koblenz.142 Dit laatste klooster gebruikte Kues weer als toezichthouder voor zijn 
nieuw gestichte gasthuis in Kues. In de jaren veertig van de vijftiende eeuw werkte 
Kues nauw samen met Jakob von Sierck, de bisschop van Trier, bij de hervorming 
van kapittelkerken en kloosters. Net als in Leuven ontstond rond de bisschop het 
plan in Trier een universiteit te stichten, welk plan in 1473 tot uitvoering kwam.143

Al lang voor zijn overlijden in 1464 had Kues het plan opgevat in zijn geboorte-
plaats een gasthuis te stichten. In 1447 was de priester Johan von Kues als momboir 
van dit godshuis in oprichting namelijk al bezig rentes en landerijen aan te kopen na-
mens zijn broer.144 Pas in 1457 was de bouw helemaal afgerond, die bestond uit een 
kapel, een bibliotheek en 33 cellen verdeeld over twee verdiepingen. De architec-
tuur was duidelijk beïnvloed door de bouwwijze van de kartuizer priorijen waarbij 
de cellen rondom een pandhof (binnenplaats) lagen. De bouw alleen al kostte de kar-
dinaal een investering van 10.000 Rijnse guldens. Dat is het equivalent van 200 jaar-
salarissen voor een ambachtsman. Daar zou nog een bedrag bijkomen van 20.000 
Rijnse guldens voor het onderhoud van de gebouwen en het levensonderhoud van 
de 33 bewoners. Het toezicht op het vermogen van het gasthuis gaf hij in handen 
van de schepenen van Bernkastel-Kues. Alles bij elkaar een veel luxere stichting dan 
het verbouwde pakhuis van Herman Dwerg. Moesten de oude mannen bij Dwerg 
het doen met 5 Rijnse guldens per jaar. Bij het gasthuis in Kues kwamen de bewo-
ners al gauw op een jaarinkomen van 30 Rijnse guldens, wat in die periode een ruim 
inkomen was voor een enkele persoon. Veel gezinnen moesten het met minder 
doen.

In de stichtingsakte uit 1458 verwees Kues voor zijn motivatie naar de brief van 
de apostel Paulus aan de Korintiërs: Bedenk dit: wie karig zaait zal karig oogsten; wie 
overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.145 Hij hoopte natuurlijk door barmhartig te 
zijn voor de armen en de hulpbehoevenden een verblijf tussen de schatten van de 
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hemel te kunnen verwerven. Het St. Nikolaasgasthuis bestemde hij voor de opvang 
van 33 grijsaarden van meer dan vijftig jaar oud die niet meer konden werken. 
Allemaal liefst ongehuwde mannen die een goede naam hadden en zonder verplich-
tingen. Getrouwde mannen mochten alleen aangenomen worden als hun vrouw het 
klooster in ging of het materieel zonder hun man konden stellen of als het beter was 
dat ze apart van elkaar verder leefden. De rector van het gasthuis besliste over de 
aanname van nieuwe bewoners, bijgestaan door de pastoor en twee schepenen. Om 
het gasthuis een betere bescherming te geven tegen boosaardige mensen kreeg de 
bisschop van Trier het recht drie nieuwe bewoners te selecteren, de stad Trier mocht 
twee bewoners selecteren en de grafelijke familie Manderscheid mocht één adellijke 
bewoner kiezen. Kues was als secretaris in dienst geweest van Ulrich von 
Manderscheid, die had geprobeerd bisschop van Trier te worden. Tijdens het conci-
lie van Bazel, waar de betwiste benoeming naar voren gebracht werd, was Kues 
overgestapt naar de kandidaat van de paus. Hij probeerde met de familie 
Manderscheid toch op goede voet te blijven staan door hen een bewoner te laten 
voordragen.

De bewoners moesten voorts afkomstig zijn uit de omgeving van de plaats Kues. 
Indien mogelijk moest de populatie bestaan uit zes priesters, zes adellijke personen 
en 21 gewone personen uit de burgerij. De oude mannen werden verzorgd en bijge-
staan door zes bedienden. Bij elkaar kwam dit uit op 33 mannen, welk aantal volgens 
Kues in lijn was met de leeftijd van Christus. Met de zes priesters en zes adellijke be-

14. Plattegronden van de apostelhuizen in Kues (Duitsland) 
en Ewelme (Engeland). De afzonderlijke woningen van 
de bewoners liggen rond een vierkant hof naar voor-
beeld van de kartuizers. Links begane grond Kues met 
rechts onder de kapel. Rechts de eerste verdieping van 
Ewelme. Links onder, het uitstekende deel, is de wo-
ning van de schoolmeester, boven de verbinding naar 
de kerk (bron Kues: Marx, 1907, na p. 42; bron Goodall, 
2001, p. 80).
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woners kwam hij echter weer uit op het getal twaalf. Uit de literatuur weten we 
verder dat Kues iets met het getal drie had. Het getal drie komt in de theologie na-
tuurlijk terug bij de Heilige Drieëenheid, maar ook in zijn eigen boeken over wis-
kunde. Daarnaast kwam het getal drie terug in zijn drie boeken over de geest (sacra-
ment), ziel (priester) en lichaam (volk). Het gasthuis is zo ook te zien als de materiële 
samenvatting van zijn denkbeelden. De dagelijkse leiding was in handen van de rec-
tor die werd aangesteld door de twee toezichthouders: de priors van de kartuizer pri-
orij van Beatusberg bij Koblenz en tot de Windesheimcongregatie behorende priorij 
van Niederwert die gelegen was op een eilandje bij Koblenz. Kues verklaarde deze 
keus uit de warme band die hij had opgebouwd met deze kloosterordes in het alge-
meen en deze twee priorijen in het bijzonder.146

De kloosterachtige inspiratie voor het huis in Uedem van Kues is af te leiden uit 
de architectuur, de visitatoren, maar ook uit de statuten en leefregels. Net als kloos-
terlingen moesten ze bij intrede beloftes afleggen. Ze moesten de rector beloven ge-
hoorzaam te zijn en kuis te leven. De belofte van armoede hoefden ze dus niet af te 
leggen. Hun kleding moest lijken op de lekenbroeders van Windesheim en grauw 
van kleur zijn. Ook hun dagindeling met eten, gebed en slapen moest in lijn zijn 
met de genoemde lekenbroeders. Op woensdag mochten ze geen vlees eten en op 
vrijdag werd gevast net zoals kloosterlingen deden. De stichting van Kues leek heel 
veel op een apostelhuis, maar kan zo volgens de opgestelde definitie niet worden ge-
noemd omdat de bewoners hun vermogen niet verplicht hoefden af te staan. Het 
was een godshuis met bijna alle trekken van een apostelhuis.

In lijn met zijn collega’s uit de curie, Dwerg en Raiscop, stichtte hij een studen-
tencollege. In zijn testament, opgesteld in 1461, gaf hij aan de rector van zijn gast-
huis 5000 Rijnse guldens ter beschikking voor de stichting van een huis voor de op-
vang van twintig arme scholieren uit Noord-Duitsland, die gedurende zeven jaar 
recht hadden op een ondersteuning van tien Rijnse guldens per jaar.147 Kues had zelf 
geen vestigingsplaatsen aangegeven voor het college en pas in 1469 bleek dat het stu-
dentencollege zich in Deventer vestigde. De scholieren gingen naar de stadsschool 
van Deventer. Daarnaast hadden ze een rector voor het dagelijks toezicht en het 

15. Epitaaf van het graf van 
Nikolaus von Kues in zijn titel-
kerk als kardinaal: S. Pietro in 
Vincoli te Rome.Links is Kues 
knielend afgebeeld met voor 
zich zijn kardinaalshoed. In de 
kerk van S. Pietro werd zijn li-
chaam begraven, maar zijn hart 
werd overgebracht naar Kues 
om daar in zijn gasthuis begra-
ven te worden. Anselmus Fabri 
beschikte in zijn testament dat 
hij begraven wilde worden in de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk van 
Antwerpen.  
(bron: nibiryukov.narod.ru)
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overhoren van het huiswerk. Het toezicht op het gasthuis viel toe aan de rector van 
het godshuis in Uedem met ondersteuning van de twee priors. In het studentencol-
lege hing een afbeelding van St. Nicolaas en van de stichter met diens wapenschild. 
De rector en de scholieren werden geacht voor zijn zielenheil te bidden.

Er is over gespeculeerd dat Kues als scholier in Deventer geweest was, maar dat 
heeft niemand kunnen bewijzen en het lijkt onwaarschijnlijk. De plaats van vestiging 
lijkt veel meer een eerbetoon geweest te zijn aan Geert Grote, de voorman van de 
Moderne Devotie en de man achter de stichting van de huizen van de broeders en 
zusters van het Gemene Leven en de Windesheimpriorijen. De stad Deventer had als 
geboorteplaats van Grote voor hen een bijzondere betekenis en Dwerg en Kues 
brachten dat tot uitdrukking door de scholieren in en uit deze stad te steunen.

In hun testamenten kwamen de stichters van godshuizen meestal niet verder dan 
de standaardzinnen die in heel veel testamenten voorkomen: het leven is kort en on-
zeker en is beladen met zonden. Door het doen van vrome werken en het aanroe-
pen van God, Maria en de apostelen hoopten ze toch in de hemel te komen. Kues 
legde als wetenschapper en theoloog een fundament onder deze combinatie van 
gasthuizen en studentencolleges of studentenbeurzen. 
In één van zijn beroemdste boeken met de titel van Idiota de sapientia, geschreven in 

16. De bibliotheek van het 
gasthuis te Kues beschikt 
nog steeds over de ver-
maarde collectie hand-
schriften van Nikolaus 
von Kues. Voor hoogge-
schoolde geestelijken als 
Kues en Fabri was hun 
bibliotheek een kostbaar 
bezit dat ze probeerden 
binnen hun netwerk te 
houden. Fabri schonk zijn 
juridische boeken aan een 
vriend, Raescop aan het 
kapittel van Xanten. 
(bron: 
http://141.20.126.79/
gallery_neu/view_album.
php?set_
albumName=Bernkastel-
Kues)
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1450, komt op een Romeins marktplein een arme ongeletterde man in gesprek met 
een redenaar. De redenaar staat voor de universitair geschoolde geestelijke die door 
het lezen van boeken denkt tot wijsheid te zijn gekomen. In het begin van hun ge-
sprek komen ze al tot de kern van hun verschillende kijk op de wijsheid. De rede-
naar zegt dan dat het zonder een wetenschappelijke studie mogelijk is wat te weten, 
maar zeker niet de moeilijke en de belangrijke zaken; de wetenschappen voegen im-
mers voortdurend kennis toe. Volgens de ongeletterde laat hij zich door de grote na-
men achter de boeken meevoeren en misleiden. Hij zegt: Iemand schrijft een woord op 
en jij gelooft hem. Ik zeg je echter, dat de wijsheid op de marktpleinen en in de straatjes roept; 
en het is slechts haar roepen, omdat zij hoog boven ons verblijft.148 De woorden ‘hoog bo-
ven ons’ zijn duidelijk een verwijzing naar de goddelijke oorsprong van de wijsheid. 
De redenaar reageert ironisch: Ik hoor dat jij je zelf voor een wijs iemand houdt hoewel je 
ongeletterd bent. De ongeletterde zegt zelfbewust: Dat is waarschijnlijk het onderscheid 
tussen jou en mij. Jij houdt jezelf voor een wijs iemand, hoewel je het niet bent en daarom ben 
je hoogmoedig. Ik erken echter dat ik een ongeletterd persoon ben en dat maakt me nederig. Op 
dit punt ben ik waarschijnlijk een geleerder iemand dan jij. Op de vraag van de redenaar 
waar hij zijn wijsheid dan vandaan heeft als het niet uit de boeken is, zegt zijn een-
voudige gesprekspartner dat hij zijn wijsheid uit de boeken van God heeft gehaald 
en dat God die met zijn vinger heeft geschreven.

Hij bedoelde daarmee dat in de natuur om ons heen de schepping van God dui-
delijk te zien is. Hij maakte een onderscheid tussen (boeken) kennis en wijsheid. 
Nikolaus von Kues legde hiermee een geleerde basis onder de ideeën die de 
Moderne Devoten al hadden. Het levensmotto van Geert Grote sloot hier goed bij 
aan: de hoogste vorm van kennis is te weten dat men niets weet. Sommige geleerden 
in deze periode namen dit letterlijk. Zo verliet rond 1430 de Leuvense hoogleraar 
Henrik van Brabant zijn comfortabele leven aan de universiteit en werd lekenbroe-
der in de Windesheimpriorij van Frenswegen. Daar ging hij de varkens hoeden en 
hij lette er angstvallig op zijn vroegere kennis aan niemand meer te etaleren.149

Het motief achter het koppelen van studentencolleges aan gasthuizen is nu dui-
delijker geworden. De simpele bewoners van de gasthuizen moesten de studenten, 
die het risico hadden zich door boekenwijsheid arrogant op te stellen, een spiegel 
voorhouden dat echte wijsheid niet in de boeken zit maar in het waarnemen van de 
schepping van God. Ze moesten de studenten het ideaal van het apostolische leven 
laten zien door harmonisch in een gemeenschap te leven waarin de bezittingen ge-
meenschappelijk waren. Een tweede motief is dat beide teruggaan op het christelijke 
basisconcept van de caritas: het ondersteunen van de zwakkeren. Dit konden oude 
mensen zijn, maar net zo goed arme scholieren.

Tussenconclusie bij de gasthuizen uit het curiale en het Brusselse netwerk van Fabri

Fabri had twee netwerken waar hij op terug kon vallen voor inspiratie en stu-
ring. Aan de ene kant zijn netwerk rondom de curie met vooral uit het Rijnland af-
komstige geestelijken. Net als Fabri kwamen ze uit de kleine steden en waren ze af-
komstig uit de gewone burgerij. Door opleidingen aan universiteiten konden ze car-
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rière maken in de curie. Hun gasthuizen ontwikkelden zich in de richting van 
kloosters, vooral door hun sterke binding met de priorijen van Windesheim en de 
kartuizers. Het leven van de bewoners van de huizen was afgeleid of leek op dat van 
de lekenbroeders en donaten die in priorijen van congregatie leefden. Bij drie van de 
vier curiale gasthuizen was er sprake van studentencolleges. Een traditie met zijn 
oorsprong in Parijs, maar ook in Engeland zijn hiervan vroege voorbeelden te vin-
den. Volgens Nikolaus von Kues was kennis wel in de boeken te vinden, maar wijs-
heid niet. Arme en ongeletterde mensen zouden een beter natuurlijk vermogen heb-
ben de wijsheid (van God) terug te zien in de wereld om hen heen. Dit paste bij de 
ideeën van de Moderne Devotie waar lekenvroomheid voorop stond.

De Brusselse gasthuizen gingen deels terug op begijnenconventen. Door de ver-
denking van ketterij die ontstond rond 1300 werden de conventen langzaam omge-
zet in gasthuizen voor oudere dames. De verdenking gold zeker ook voor de man-
nelijke tak van de begijnen: de begarden. Sommige begarden kregen als rondtekken-
de predikers een slechte naam. Omdat deze mannenbeweging veel minder volgers 
trok dan de begijnen is hun vervolging moeilijker te traceren.150 De begijnconventen 
die omgezet werden in godshuizen kwamen dan onder toezicht te staan van de na-
bijgelegen parochiekerk, waardoor de dames onder toezicht kwamen van de manne-
lijke clerus. Typisch voor Brussel was dat een stedelijk patriciaatsgeslacht controle 
verwierf over het huis. De oorsprong in het begijnenwezen is onder andere terug te 
zien in de bepalingen over de verplichting tot werk. Verplichting tot gebed en kerk-
bezoek vastleggen was bij deze godshuizen nog niet nodig. De bewoonsters moesten 
eerder worden afgeremd op dit gebied dan aangespoord.

Studentencolleges zijn in Brabant niet terug te vinden bij de gasthuizen, wel 
stichtten een paar vooraanstaande stichters van gasthuizen choralenhuizen. In de 
Brabantse kapittelkerken, die in deze periode van romaanse kerken veranderden in 
gotische kerken, werd muziek en zang steeds belangrijker. Aan het eind van de veer-

17. Fabri werd begin augustus van het jaar 1449 begraven in de Basiliek van Santissima Annunziata (Maria 
Boodschap) in Florence. Hij werd bijgezet in het graf van de Sint-Barbarabroederschap, waarin de am-
bachtslieden uit de Nederlanden zich organiseerden. Later werden zijn stoffelijke resten herbegraven in 
Antwerpen. Aan de bovenkant de bijna verdwenen inscriptie: SELM. FABRI. DEC. DOC. AC.D. N. PP. 
REF. (Anselmus Fabri, doctor in het kerkelijk recht en referendarius van de paus) In het midden het wa-
pen van de Barbarabroederschap. (bron Paola Ircani, medewerker Annunziata)
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tiende eeuw kwam de polyfone zang op wat professioneel kerkkoor nodig maakte. 
De kinderen die ondergebracht werden in de choralenhuizen konden de hele dag 
het muziekrepertoire doornemen. De choralen kregen meteen een basisopleiding in 
Latijn en konden na hun opleiding doorgroeien naar een hoge baan in de kerk. Bij 
Anselmus Fabri is een dergelijke ontwikkeling niet ondenkbaar gezien zijn lage soci-
ale afkomst en het grote belang dat hij hechtte aan muziek en zang.

In het nu volgende deel wordt het testament van Fabri beschreven en de keuzes 
die hij maakte bij het bepalen van de vrome doelen die hij wenste te ondersteunen. 
Ging hij zich aansluiten bij Rijnlandse leden van zijn curiale netwerk? In dat geval 
zou hij een apostelhuis gaan stichten onder het toezicht van naburige priorijen en 
een studentencollege. In de Brabantse traditie zou hij eerder een choralenhuis stich-
ten en een wat losstaand apostelhuis dat onder toezicht stond van de plaatselijke kerk 
of het stadsbestuur. In de volgende paragraaf wordt het testament van Fabri bespro-
ken dat onlangs is teruggevonden in Florence. In dit testament is de stichting van 
een choralenhuis in Antwerpen een belangrijk onderdeel.

Het testament van Fabri uit Florence (augustus 1449)

Fabri bleef tot op hoge leeftijd actief werkzaam in de curie. Zeker tot in het jaar 
1448 bemoeide hij zich actief met het opstellen van pauselijke documenten en was 
hij betrokken bij het oplossen van ingewikkelde kerkelijke conflicten. Hij had toen 
de leeftijd van 69 jaar bereikt. Het jaar daarop werd Rome in de zomer getroffen 
door een zware pestepidemie waardoor vele curialen overleden. Waarschijnlijk om 
de pest te ontvluchten was Fabri naar Florence gegaan, waar hij op 1 augustus in ie-
der geval al was. Op die dag werd hij in die stad opgenomen in de Sint-Barbara 
broederschap, een vereniging voor wevers en tapijtmakers uit Holland, Vlaanderen 
en Brabant die zich in Florence hadden gevestigd.151 De leden van de broederschap, 
die voor 30% uit Brabant kwamen, waren zeer vereerd met zijn aanmelding. Hij 
kreeg direct de erefunctie van koning van de broederschap. Het moet Fabri een ver-
trouwd gevoel gegeven hebben om in Florence gewoon zijn moedertaal te kunnen 
spreken. De documenten van de broederschap werden in die periode opgesteld in 
een mengeling van Italiaans en Nederlandse streektalen.

Fabri was toen al opgenomen in het hospitaal van het Antoniusklooster. Dit 
klooster lag aan de noordkant van Florence, net buiten de stadsmuren. De curialen 
vielen bij ziekte graag terug op de hospitalen van de orde van Sint Antonius. Zijn 
leermeester aan de curie, Dietrich von Nieheim, strandde in 1418 te Maastricht door 
een ziekte. Net als Fabri overleefde hij zijn ziekte niet. Nieheim stelde kort voor zijn 
dood de administrateur van het Antoniusgasthuis, broeder Bartholomeus Conradi, 
aan als uitvoerder van een deel van zijn testament.152

Op 1 augustus kwam Anselmus tot het inzicht dat zijn dood nabij was en hij 
vroeg een notaris zijn testament op te stellen. Een afschrift van dit testament is on-
langs teruggevonden in het notariële archief van Florence door de onderzoeker 
Lorenz Böninger en besproken door Brigide Schwarz in haar biografische schets van 
Fabri.153 Het testament bestond uit zes delen. Hij bepaalde allereerst dat hij begraven 
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wilde worden in het hoogkoor van ‘zijn’ OLV-kerk te Antwerpen. Na zijn overlij-
den moest zijn lichaam in een plechtige optocht, met daarin de leden van zijn familia 
in het zwart gekleed, naar de stad aan de Schelde worden vervoerd. De leden van 
zijn huishouding moesten al zijn Italiaanse roerende goederen meenemen tijdens de-
zelfde reis. Deze begrafenis moet indruk hebben gemaakt in Antwerpen, want in de 
zeventiende eeuw weet de lokale geschiedschrijver Bertrijn nog dat deze begrafenis 
plaats vond en hij bevestigde dat alles plaats vond zoals vermeld in het testament.154 

Door een gulle donatie in zijn testament van 500 gouden florijnen (850 Rijnse 
guldens) kon het Antwerpse jongenskoor (choralen) van acht uitgebreid worden naar 
twaalf vaste zangers onder leiding van een zangmeester.155 De extra zangknapen kon-
den dus ieder jaar per persoon een inkomen verwachten van 10 Rijnse guldens. Hij 
had jaren toegewerkt naar een koor met een dergelijke omvang en voor inkomsten 
gezorgd uit zijn eigen middelen en die van de Antwerpse kerk. In 1445 had de paus 
al toestemming gegeven om het aantal choralen uit te breiden van acht naar twaalf. 
De financiering had moeten komen uit de inkomsten van een kapelanie (jaarlijks 85 
Rijnse guldens). Deze financieringsbron ging niet door of was onvoldoende, waar-
door hij in zijn testament extra middelen moest vrij maken. Naast dit jongenskoor 
kwam er door hem in Antwerpen een professioneel mannenkoor, ook weer met 

18. Plattegrond van de Annunziata kerk 
te Florence met in rood aangegeven 
de plaats van de zerk van Anselmus 
Fabri. (bron: Paola Ircani, medewer-
ker Annunziata)
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twaalf leden. Het benadrukt nog eens het grote belang dat hij hechtte aan professio-
neel uitgevoerde kerkmuziek.156

Ten slotte werd er nog geld gereserveerd voor diverse jaargetijden in de kerk 
van Antwerpen. Kanunniken en kapelaans moesten op bepaalde dagen voor zijn zie-
lenheil bidden. De details hierover stonden in een aparte regeling.

In deel twee van zijn testament schonk hij het gasthuis van Santa Maria dell’A-
nima in Rome, waar de Nederduitse curialen bijeenkwamen en waar hij zelf tegen-
over woonde, twee huizen met keukengerei. Van deze twee huizen was waarschijn-
lijk één huis al in het voorjaar van 1449 door de Anima verworven met door hem 
geschonken gelden.

In het derde deel van zijn wilsbeschikking schonk hij geld aan diverse religieuze 
instellingen te Florence. Zo schonk hij 20 florijnen aan de kluizenaressen van Le 
Murate aan de Via Ghibellina, het servietenklooster van de Maria Annunciatie kreeg 
40 florijnen (68 Rijnse gulden) voor het laten vervaardigen van een nieuwe kerk-
poort. Het Antoniusgasthuis dat hem verzorgde ontving een donatie van 30 florijnen 
en natuurlijk kreeg de Sint-Barbara broederschap die haar verblijf had in de kerk van 
Maria Annunciatie een donatie: 30 florijnen. Onder de Florentijnse instellingen die 
een donatie kregen was ook de gevangenis: Le Stinche. In deze grote stadsgevange-
nis verbleven gemiddeld 200 gedetineerden, meest personen met een schuld.157

In het vierde deel liet hij de schenkingen aan zijn familiares vastleggen: de perso-
nen uit zijn huishouding. Alle hoge geestelijken beschikten over een eigen staf en 
huishouding met daarin hun familiares. Kardinalen hadden een stafdienst met een 
omvang tot 80 personen, die vaak uit hun geboortestreek kwamen, de laag onder de 
kardinalen moest het met wat minder doen. Op basis van het testament is de om-
vang van de familia van Fabri te schatten op ongeveer 15 personen. Zo was daar zijn 
familielid Henricus de Via Lapidea (Hendrik van Steenstraete). Deze mocht zelf een 
paard uitkiezen in de stal van zijn beschermheer, hij kreeg 100 gouden florijnen en 
de helft van de huisraad. De andere helft kwam ter beschikking van de uitvoerders 
van zijn testament. De financiële man uit zijn stafdienst, Wouter van Gouda, mocht 
een gouden kelk uitzoeken. Na het overlijden van Fabri in 1449 trad Gouda in 
dienst van kardinaal Nikolaus von Kues, maar zou zich rond 1454 weer in Utrecht 
vestigen. In deze stad bood hij zijn financiële kennis aan en werd onder andere the-
saurier van de domkerk als opvolger van Raescop.158 Daarnaast nam hij de Brabantse 
cliënten (de Windesheimpriorijen) van zijn beschermheer over. Vier familiares kre-
gen ieder 50 florijnen: Bertram de Werna, een priester uit de regio Münster; de ab-
breviator Johannes Robosch; de waarschijnlijk uit West-Brabant afkomstige geeste-
lijke Quirinus Oliverii en zijn kok Godefridus Fabri. Andere personen uit de huis-
houding werden met lagere bedragen bedacht. Cornelius Betten (25 fl.), Henricus de 
Egmondt en Thomas, zijn stalmeester. Een waarschijnlijk nog wat jongere persoon 
uit zijn entourage, Jacobus Reyneri, kreeg 100 florijnen om zijn studie af te maken. 
Tenslotte kreeg magister en pauselijk schrijver Wilhelmus Gregorii uit Breda zijn 
schulden kwijtgescholden. Mocht er nog geld over zijn dan mochten de uitvoerders 
dit schenken aan arme meisjes voor hun uitzet.

In het vijfde deel van zijn testament ging Anselmus Fabri in op de uitvoering 
van zijn testament. Vier van zijn Italiaanse familiares (De Werna, Robosch, Oliverii 
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en Via Lapidea) kregen als fidei-commissarissen de bevoegdheid zijn Italiaanse bezit-
tingen te gelde te maken. Dit geld moest daarna naar Antwerpen gebracht worden 
en ter beschikking gesteld worden aan de drie uitvoerders van zijn testament. Deze 
executeurs waren alle drie verbonden aan het Antwerpse kapittel: de cantor Petrus 
Cant, de thesaurier Johannes Braxatoris/Brouwers en de kanunnik Johannes Figuli/
Potters. De laatste twee personen, broers, waren afkomstig uit Breda en tijdens het 
dekenaat van Fabri benoemd te Antwerpen.159 Ze kregen volledige vrijheid om over 
al zijn bezittingen te beschikken, maar ze moesten wel rekening houden met de 
voorwaarden zoals die door hem waren vastgelegd in een eerder opgestelde ordon-
nantie.

Het testament sloot vervolgens af met een laatste en zesde deel waarin zeven ge-
tuigen uit Florence de akte bevestigden.

Uit deze schenkingen komt het beeld naar voren dat Fabri onverwacht in 
Florence dodelijk ziek werd en daarom in zijn testament tal van lokale goede doelen 
bedacht, waaronder de Sint-Barbarabroederschap waarvan hij dezelfde dag lid was 
geworden. Door dit lidmaatschap verwierf hij het recht in de kapel van de broeder-
schap in de kerk van Maria Annunciata begraven te worden. Hij kreeg een voorlopi-
ge begraafplaats in hun kapel. Zijn naam staat nog steeds op de stenen afdekplaat bo-
ven op de grafkelder van de leden van de broederschap.160 Na de ontbinding van 
zijn lichaam moet de lijkkist in een plechtige optocht vanuit Florence naar 
Antwerpen vervoerd zijn: van de ene Mariakerk naar de andere Mariakerk.

De uitvoering van het testament en de daarbij horende ordonnantie

In het testament opgesteld te Florence is er nergens sprake van de stichting van 
een gasthuis. Uit het testament blijkt echter dat Fabri al eerder een ordonnantie had 
opgesteld om zijn nalatenschap te regelen. Het testament was vooral bedoeld om zijn 
familiares in Italië te belonen en een aantal goede doelen in de stad waar hij tijdelijk 
begraven zou worden van gelden te voorzien. Waarschijnlijk om op zijn begrafenis 
en daarna rond de zerk te bidden voor zijn zielenheil. Er was nog een forse schen-
king voor de Antwerpse choralen om er zeker voor te zorgen dat er een volwaardig 
koor kwam van twaalf zangers, een onderneming waar hij jaren mee bezig was ge-
weest.

Alle andere zaken, waaronder het te stichten gasthuis aan de Haagdijk te Breda, 
moeten in de ordonnantie hebben gestaan die in handen was van de drie executeurs 
te Antwerpen. Deze ordonnantie is niet terug gevonden, maar de inhoud is deels te 
reconstrueren op basis van ander overgeleverd bewijsmateriaal. In het testament 
werd al voor het uitvoeren van jaargetijden in de OLV-kerk van Antwerpen verwe-
zen naar de ordonnantie. In het Antwerpse kathedraalarchief is terug te vinden dat 
Fabri op vele dagen in de OLV-kerk herdacht wilde worden met gebeden en ritue-
len na zijn dood met in ieder geval op derde dag van iedere maand (zijn sterfdag) een 
herdenking. 161 Verder wilde hij, die bekend stond als een grote bewonderaar van 
Maria, herdacht worden op al haar vijf feestdagen. Omdat de kapelanen betrokken 
waren bij de uitvoering van deze jaargetijden komen we zijn naam in hun registers 
tegen. We lezen dan dat de kapelanen op de vijf Maria feestdagen tijdens de eerste 
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vespers (aan het einde van de dag) naar het Maria-altaar in het schip liepen waar ze 
voor de ziel van hun overleden deken gingen bidden.162

Daarnaast moet Fabri in de ordonnantie een hele lijst van andere religieuze in-
stellingen hebben opgenomen die hem op de dag van zijn overlijden in hun gebeden 
moesten herdenken: in Antwerpen het Sint-Elisabethgasthuis, het Falconklooster en 
de kartuizers van Kiel. 163 Bij het Falconklooster was inderdaad aangetekend dat Jan 
de Brouwer, uitvoerder van het testament, een cijns had gegeven om op zijn sterfdag 
een uitdeling aan de zusters te kunnen doen. Daarnaast kregen de 
Windesheimpriorijen van Groenendaal, Grobbendonck en Corsendonk geld voor 
zijn jaargetijden. Hoewel het niet uitgesloten is dat ze deze opdrachten voor niets of 
tegen een gereduceerd tarief aannamen vanwege zijn hulp aan hen in het verle-
den.164 In zijn geboortestad Breda liet hij zich gedenken op 3 augustus door de ka-
nunniken en kapelanen van de OLV-kerk en door de norbertinessen van 
Catharinadal.165 In het cijnsregister van de zusters werd aangetekend dat de execu-
teurs hiervoor een cijns aan het klooster hadden overgedragen.

In de ordonnantie stond hoogst waarschijnlijk ook dat de drie executeurs de ju-
ridische bibliotheek van Fabri erfden. In het testament van Johannes Figuli/Potter 
werd in ieder geval genoteerd dat hij in het bezit was van het derde deel van deze 
collectie. Zijn mede-executeur, Johannes Braxatoris / de Brouwer, ging deze boe-
ken erven. Een goede methode om de boekencollectie bij elkaar te houden binnen 
het netwerk.166

In zijn laatste wil liet Fabri vastgeleggen dat hij begraven wilde worden in het 
koor van de Antwerpse OLV-kerk voor het hoogaltaar.167 Dat hij de plaats van zijn 
graf zo nadrukkelijk aangaf moet betekenen dat de ordonnantie hier niets over zei of 
een andere plek aangaf. Het is bekend dat Fabri al veel eerder, in 1431, in dezelfde 
kerk een kapelanie stichtte gewijd aan Maria en de Besnijdenis. De missen van de 
kapelaan waren gesticht voor het zielenheil van zijn ouders en hem zelf. De 
Antwerpse historicus Prims nam echter aan dat Fabri niet bij dit altaar begraven kon 
worden omdat het schip toen werd gebouwd. Fabri werd dus gedwongen in zijn tes-
tament een andere plek aan te geven voor zijn zerk en hij koos voor het prestigieuze 
hoogkoor. Dat curialen in hun thuisregio begraven wensten te worden kwam meer 
voor. Kardinaal Nikolaus von Kues liet bijvoorbeeld zijn hart begraven in het door 
hem gestichte gasthuis te Kues, de rest van zijn lichaam werd te Rome begraven in 
de kerk van San Pietro in Vincoli. Dit was zijn titelkerk als kardinaal.

Tot begin 1456 waren de executeurs bezig de ordonnantie uit te voeren. Begin 
van dat jaar droegen ze nog een cijns van een zester rogge over aan de kapelaan van 
het Antwerpse besnijdenisaltaar.168 De regeling van de nalatenschap duurde dus zeker 
zeven jaar!

Ondertussen moesten al zijn Italiaanse onroerende bezittingen worden verkocht 
met de daarbij horende huisraad, paarden en sieraden. De executeurs moesten voor 
zijn zielenheil geld schenken aan vrome doelen.

Omdat er geen enkel vroom doel beter is dan onderdak geven aan arme perso-
nen en het zorgen voor zieke, gebrekkige en arme personen wilde Fabri dat alle 
overblijvende middelen uit zijn nalatenschap gebruikt zouden worden voor het 
stichten van een godshuis of gasthuis voor de opvang van dertien oude mannen aan 
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19. Stichtingsakte op perkament van het apostelhuis in Breda aan de Haagdijk, gesticht in 1455 met bezit-
tingen uit de nalatenschap van Anselmus Fabri. 
(bron: SAB, Archief Stadsbestuur Breda, archief IA, rubriek XII, inv. nr. 2305).
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de Haagdijk te Breda. In 1455 was het eindelijk zover dat de drie executeurs genoeg 
opbrengsten binnen hadden en bijna alle verplichte uitgaven gedaan hadden. Op 
vrijdag 30 mei van dat jaar kon de in Antwerpen gevestigde notaris De Warda de 
stichtingsakte van het gasthuis opstellen en die plechtig laten vaststellen in de 
Antwerpse OLV-kerk. In deze akte werd verwezen naar het testament opgesteld in 
Florence, maar ook naar de eerder opgestelde ordonnantie.

Omdat de financiële middelen ontoereikend waren, besloten de executeurs het 
gasthuis te laten beginnen met acht oude mannen. Pas als de jaarlijkse inkomsten van 
het gasthuis zouden toenemen tot een pond Vlaams (6,5 Rijnse guldens) extra per 
persoon, kon het aantal inwoners toenemen tot maximaal dertien broeders. De oor-
zaak van dit gebrek aan middelen moet gezocht worden in het feit dat hij zijn fond-
sen moest verdelen over een werkregio (Rome) en twee thuisregio’s: Antwerpen en 
Breda. In Rome bedacht hij vooral de Animabroederschap en haar kerk royaal. Al 
tijdens zijn leven schonk hij hen twee huizen, financierde een belangrijk deel van de 
kerkbouw, was verantwoordelijk voor de stichting van twee altaren en schonk hen 
geld voor de aanschaf van een orgel en misgewaden.169 Het is duidelijk: hij schonk 
liever met een warme dan met een koude hand. In Antwerpen zette hij al tijdens 
zijn leven een cluster van elkaar versterkende goede doelen op. Hij begon hier al in 
1422 mee toen hij een overeenkomst sloot met het Antwerpse kapittel over de fi-
nanciering van zijn eigen begrafenis uit de opbrengsten van zijn dekanale ambtswo-
ning. Tussen 1426 en 1431 richtte hij een besnijdenisbroederschap op met 24 leden 
met een eeuwigdurende kaars voor het besnijdenisaltaar en er kwamen extra missen 
aan dit altaar, die gedaan werden door een speciale kapelaan. De Antwerpse OLV-
kerk claimde een stukje van de voorhuid van Jezus te bezitten en Fabri probeerde de 
verering van dit reliek te versterken. Deze kapelaan moest bidden voor het zielenheil 
van de ouders van Fabri en voor zijn eigen zielenheil. Het was duidelijk: hier wilde 
hij begraven worden. Zijn belangrijkste stichting in Antwerpen buiten dit altaar was 
het choralenkoor. Hij had er voor zijn overlijden al voor gezorgd dat er een jon-
genskoor kwam met een eigen huis en een eigen zangmeester. Het lukte hem niet 
om het koor te laten doorgroeien van acht naar het voor hem belangrijke aantal van 
twaalf leden. Daarom stelde hij in zijn testament nog eens 850 Rijnse gulden be-
schikbaar aan dit koor. Fabri hechtte klaarblijkelijk aan dit koor meer belang dan aan 
zijn nieuwe gasthuis te Breda, dat hierdoor met niet meer dan acht bewoners kon 
beginnen. Buiten de Antwerpse OLV-kerk lagen nog religieuze instellingen waar hij 
goede contacten mee onderhield, zoals het Sint-Elisabeth hospitaal en het 
Falconklooster. Samen met de vele jaargetijden die in de OLV-kerk gelezen moesten 
worden maakte hij het heel duidelijk: dit was Fabri territorium, afgezet met geur-
vlaggen in de vorm van een altaar, een broederschap met daarin mensen uit het 
stadspatriciaat, een choralenkoor, vele jaargetijden, een web van bevriende kloosters 
en gasthuizen.
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De stichting van het gasthuis aan de Haagdijk te Breda in combinatie met een Maria-altaar in 
de Markendaalse kapel

Dit onderzoek is vier jaar terug opgestart om uit te zoeken waarom een hoge 
geestelijke, de deken van Antwerpen, juist aan een straat als de Haagdijk, waar voor 
het merendeel simpele ambachtslieden en vissers woonden, een gasthuis stichtte. Uit 
het vorige hoofdstuk kan al geconcludeerd worden dat de stafdienst van Fabri, zijn 
familia, voor een groot deel uit de Nederlanden kwam. Drie van hen kwamen zelfs 
uit Breda. Curialen als Fabri onderhielden zelf en via hun familia nauwe contacten 
met hun thuisregio. Zo regelde de uit Düsseldorf stammende curiaal Johannes 
Pempelvoirde tussen 1393 en 1403 gratis allerlei pauselijke bullen voor de kerken 
van Keulen en de daar gevestigde universiteit.170 In de literatuur wordt voor de curi-
alen meestal het beeld opgeroepen dat ze het vooral druk hadden met verzamelen 
van beneficies in hun thuisregio. Er moet echter net zo’n grote druk op hen uitgeoe-
fend zijn deze benoemingen aan te nemen, omdat deze beneficies de curialen bon-
den en tot tegenprestaties verplichtten.

Die druk tot tegenprestaties en zorg voor de thuisregio moet Fabri ook gevoeld 
hebben. Hij probeerde bijvoorbeeld in Halle, waar hij pastoor was, een kapittel te 
stichten voor twaalf kanunniken. Deze pogingen in de jaren tussen 1428 en 1430 
liepen echter op niets uit. Waarschijnlijk omdat hij geen eigen middelen inzette, 
maar het geld wilde halen uit bestaande parochies rond Halle en kapelanieën in de 
stad. Hij kreeg problemen met de geestelijken die hun inkomsten hieruit haalden.171 
Zelf verbleef hij in deze periode in Rome, waardoor hij met zijn eigen persoon en 
aanwezigheid geen druk op het proces kon zetten. Zijn intenties waren echter dui-
delijk.

Voor zijn geboortestad Breda was hij zeker zo actief. Hij probeerde daar de ka-
pel van Markendaal, gelegen ten westen van de stad tegen de Haagdijk aan, te ver-
heffen tot parochiekerk. In de pauselijke bul, gedateerd op 12 mei 1419, luidde het 
officieel dat het om een verzoek van de parochianen ging. Ze brachten vooral naar 
voren dat het in de winter lastig was naar de kerk van Princenhage te moeten lopen 
voor de kerkdiensten, dopen en begrafenissen. Dit terwijl de kapel van Markendaal, 
gewijd aan Maria, al voor hen open stond en zij daar diensten konden horen.172 
Tussen de regels door is de grote invloed van Fabri op het verzoekschrift en de daar-
opvolgende beslissing van de paus te lezen. Het is namelijk erg onwaarschijnlijk dat 
de bewoners van de Haagdijk, meest simpele ambachtslieden, op eigen kracht een 
verzoek aan de paus zouden richten. De bul zelf wijst daarom zelf al duidelijk in de 
richting van Anselmus. In het verzoekschrift aan de paus had hij zelf al laten toevoe-
gen dat zijn ouders in deze kapel waren begraven. Om de kapel als een volwaardige 
parochiekerk te laten functioneren zou er nog een doopvont en kerkhof moeten bij-
komen. Daarnaast was hij bezig uit eigen middelen een kapelanie te stichten in de 
kapel gewijd aan Maria Boodschap, waarvan hij zelf of zijn erfgenamen de kapelanen 
zouden gaan benoemen. Uit een andere akte weten we dat zeven jaar later dit altaar 
er inderdaad kwam. Hij liet namelijk in zijn dekenhuis te Antwerpen op 2 oktober 
1426 een akte opstellen waarin cijnzen werden overgedragen aan dit altaar.173 In to-
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taal gaf hij aan dit altaar cijnzen ter waarde van 76 lopen rogge, 27 schellingen, 3 
Carolus guldens en een halve Engelse nobel. Daarbij kwam nog een bunder weiland. 
Dit was genoeg voor drie wekelijkse missen door een kapelaan. Er was ook een mis 
op zondag voorzien, maar die werd (voorlopig) uitgevoerd op het Nikolaasaltaar in 
de Bredase Onze-Lieve-Vrouwekerk. Fabri probeerde met deze stichting uit eigen 
middelen de inkomsten van een toekomstige pastoor van de nieuwe parochiekerk te 
garanderen. De pastoor van Princenhage hield waarschijnlijk de zondagse mis nog 
tegen en de bewoners van de Haagdijk moesten op die dag maar naar zijn kerk blij-
ven wandelen.

Deze opwaardering van kapel tot kerk moet gezien worden in een steekspel tus-
sen twee partijen. De ene partij werd gevormd door Fabri, gesteund door de inwo-
ners van de Haagdijk en het Bredase kapittel. De andere partij werd gevormd door 
de pastoor van Princenhage die zich gesteund wist door de abdij van Thorn. De ab-
dij van Thorn bezat de patronaatsrechten van de kerk van Princenhage en contro-
leerde hiermee de benoeming van de pastoors. In de parochies die door haar werden 

20. Reconstructie van Breda rond het jaar 1500. Aan de westkant (rechts) van de stadsmuren is nog net de 
kapel van Markendaal te zien. Fabri stichtte in 1426 in deze kapel een Maria-altaar. Met steun van de 
paus probeerde hij de kapel om te zetten naar een parochiekerk. Door tegenwerking van de pastoor van 
Princenhage en de abdij van Thorn mislukte dat. Aan de oostkant (links) lag net buiten de muren het 
veel oudere oude mannenhuis, de Beyerd, dat over een eigen kapel beschikte. (bron: bureau cultureel erf-
goed, gemeente Breda)
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gecontroleerd benoemde de abdis echter vaak geestelijken die hun benoeming niet 
zelf uitvoerden, maar een invaller aanstelden. In Princenhage was de pastoor in deze 
periode de altijd afwezige magister Godefridus de Vlymmeren. Zijn invaller las ver-
volgens tegen een lage vergoeding de missen en deelde de sacramenten uit. We heb-
ben in het vorige deel al gezien dat Fabri een paar beneficies probeerde te ‘verove-
ren’ in kerken die het eigendom waren van de abdij van Thorn, zoals Geertruiden-
berg en Ginneken.174 

De leden van het Bredase kapittel steunden Fabri in zijn pogingen, want zij wil-
den meer grip krijgen op de kapel van Markendaal. Deze kapel beschikte over een 
groeiend aantal altaren (negen stuks in het begin zestiende eeuw) en was daardoor al-
leen al een aantrekkelijke prooi. Gevoelsmatig moeten de kapel en de Haagdijk bij 
hen gehoord hebben door de ligging direct tegen de stad aan. De Haagdijk was een 
voorstad van Breda, één van de drie einden die ontstonden langs de wegen naar bui-
ten.Wereldlijk viel dit stadsdeel al onder het Bredase schepencollege. In de pauselijke 

21. Kadasterkaart van de Haagdijk te Breda uit begin negentiende eeuw met daarop aangegeven de 
Markendaalse kapel en het perceel van het gasthuis van Fabri. (bron: watwaswaar.nl)

Jaarboek De Oranjeboom 63 (2010)



171

bul wordt het Bredase kapittel door de paus, ongetwijfeld op advies van de Anselmus 
Fabri, naar voren geschoven om het besluit uit te voeren.

Opvallende afwezigen in de pauselijke bul zijn de pastoor van Princenhage en 
de abdij van Thorn. De paus vraagt in het document wel aan de uitvoerders een 
compensatieregeling te bespreken (met de pastoor van Princenhage) voor zijn verlo-
ren parochierechten. Waarschijnlijk is het in 1426 toch gekomen tot een schikking 
tussen de twee kampen: de kapel van Markendaal werd voorlopig geen parochie-
kerk, maar het Maria-altaar mocht er wel komen. Echter zonder een mis op zondag, 
want dat bedreigde de sacramentele rechten van de pastoor van Princenhage te veel. 
Anselmus had toen ook alle benodigde huizen verworven aan de Haagdijk voor zijn 
nieuwe gasthuis. Misschien kwam het tevens tot een (stilzwijgende) overeenkomst, 
dat de pastoor van Princenhage zich niet zou verzetten tegen de vestiging van een 

22. Het Oude Mannengasthuis aan de Haagdijk werd in 1798 opgeheven en fuseerde met het gasthuis aan 
de Boschstraat (de Beyerd). In 1820 kochten de regenten van het Sint-Elisabethgasthuis het pand aan en 
gaven het hiermee zijn oude functie terug. (bron: Jaarboek ‘de Oranjeboom’ 25, 1972, afb. 15 bij p. 113).
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gasthuis aan de Haagdijk. Waarschijnlijk had Fabri een ideaal voor ogen gehad van 
een Markendaalse kapel die parochiekerk werd met een goed opgeleide pastoor die 
daar zou gaan resideren en die zielzorg kon verlenen aan de broeders van zijn nieu-
we apostelhuis. De broeders van het nieuwe gasthuis konden dan de diensten extra 
cachet geven door hun aanwezigheid.

Fabri beschikte toen al langer dan tien jaar over twee huizen aan de Haagdijk. 
Een groot huis dat hij misschien van zijn ouders had geërfd en een klein aanpalend 
huis, aangeduid als camere, dat hij had aangekocht van een Jan Bollaerts. Achter deze 
twee huizen lag een weiland tot aan het riviertje De Donk. Op de kamer van 
Bollaerts was een cijns van acht lopen rogge gevestigd voor de H. Geesttafel van 
Breda, die Anselmus Smit ging betalen als nieuwe eigenaar.175 Tussen 1425 en 1427 
verwierf hij nog een derde huis dat er tegen aan lag, dat hij echter direct liet slopen. 
Het moet hem dus vooral om de grond te doen zijn geweest, want het was een diep 
perceel dat doorliep tot de daarachter liggende Donkvaart.176

23 Foto uit 2008 van de Haagdijk te Breda van het woongebouw op de plaats waar het Oude Mannenhuis 
vroeger stond. (bron: foto auteur)
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De motieven van Fabri voor het stichten van een gasthuis aan de Haagdijk

De statuten zelf gaven al een aantal redenen aan waarom Fabri dit gasthuis wilde 
stichten. Hij begint met aan te voeren dat hij en zijn ouders vanuit de gedachte van 
christelijke naastenliefde altijd al voor zieke en oude mensen hadden gezorgd. Het 
zou kunnen zijn dat zijn ouders in hun huis aan de Haagdijk, tegen betaling, al voor 
oudere mensen zorgden. Van deze vorm van particuliere ouderenzorg zijn uit andere 
steden voorbeelden bekend. De Antwerpse schrijfster Anna Bijns kocht bijvoorbeeld 
in de zestiende eeuw verzorging in bij een echtpaar. Dat echtpaar beloofde Anna tot 
haar dood te onderhouden.177

De volgende reden is verweven met de christelijke naastenliefde naar het voor-
beeld van Jezus, want hij voerde aan dat de stichting gedaan was voor de: laeffenissen 
der zielen tsheeren ende synre ouders voerscreven (art. 1), dus voor de troost van hun zie-
len. In artikel twaalf kwam het zielenheil van de stichter nog concreter terug en 
werd de broeders, de bewoners van het gasthuis, gevraagd dagelijks een Wees 
Gegroet Maria en een Onze Vader te bidden voor zijn zielenheil en dat van andere 
genoemde overledenen.

Een derde reden was voor hem de creatie van een opvangplek voor het perso-
neel uit zijn huishouding na zijn dood. Daarom werd in de statuten in het eerste ar-
tikel opgenomen dat de uitvoerders van zijn testament twee personen mochten aan-
nemen in het huis die wel in Breda geboren waren maar er niet meer woonden. We 
kunnen dan denken aan de in zijn testament genoemde personen als de kok 
Godefridus Fabri en zijn stalmeester Thomas. Dit personeel kwam als begeleider van 
zijn lijkkist in een plechtige optocht vanuit Rome via Florence terug in Antwerpen 
en Fabri wilde dat ze een goed onderdak kregen.

Een vierde reden die door Fabri werd aangevoerd was de behoefte in Breda aan 
opvang voor oudere ambachtslieden uit Breda en omgeving die door een gebrek 
niet meer konden werken of die geen vrouw hadden die hen kon helpen. Personen 
die niet werkten voor hun inkomen en leefden als bedelaars of misdadigers werden 
uitdrukkelijk uitgesloten. Dat de pastoors van Breda en Princenhage tijdens hun aan-
wezigheid het kapittel van Breda met de ondersteuning van twee kerkmeesters en 
twee Heilige Geestmeesters nieuwe broeders moesten aannemen, duidt er op dat het 
christelijk leven van de kandidaten nauwkeurig werd getoetst. De Heilige 
Geestmeesters, als verantwoordelijken voor de zorg aan arme Bredanaars die nog in 
hun eigen huis woonden, wisten precies wie al lang van de bedeling hadden geleefd. 
Daarnaast werd vriendjespolitiek bij het aannemen van nieuwe broeders zo erg 
moeilijk. Fabri had een terechte zorg dat deze groep verarmde ambachtslieden in een 
kwetsbare positie verkeerden. Door fluctuaties in de economie in de eerste helft van 
de vijftiende eeuw konden mensen buiten hun eigen schuld in de problemen ko-
men. Door een combinatie van muntontwaarding en oplopende graanprijzen daalde 
de koopkracht in de eerste helft van de vijftiende eeuw sterk. Verder stortte de be-
langrijke lakenproductie in Brabant in met 50% of meer. Deze verschuivingen ver-
oorzaakten een grote en soms langdurige werkloosheid.178
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De opvang van oudere personen in Breda

Voor vrouwen kwamen twee instanties in aanmerking: het begijnhof en het 
norbertinessenklooster Sint-Catharinadal dat tegen Breda aan lag. Het begijnhof 
voorzag in ieder geval in de opvang van vrouwen die een semireligieus leven wilden 
leiden. Breda beschikte al vanaf 1267 over een hof dat gesticht was met de hulp van 
de heer van Breda. Zeker vanaf 1343 beschikte het begijnhof over een zogenaamde 
infirmerie.179 Van andere hoven is bekend dat deze infirmerieën dienden als opvang 
voor arme en zieke begijnen of voor hun vrouwelijke familieleden. Incidenteel wer-
den ze ook opengesteld voor andere vrouwen.180 De infirmerie had een apart statuut 
binnen het begijnhof en eigen inkomsten. De infirmerie was in Breda een populair 
goed doel en ontving vele aparte schenkingen in de vorm van cijnzen. De wat chi-
quere oudere dames uit het stadspatriciaat konden voor zichzelf een verzorgingsplaats 
kopen bij de norbertinessen, zoals bijvoorbeeld Elisabeth Sterken, de weduwe van 
Diederic Sterken, tijdens haar leven deed. Deze Diederic begon zijn carrière in 1341 
als rentmeester van Willem van Duvenvoorde, dan heer van Breda. Later stapt hij 
over naar de Polanens als nieuwe heren van Breda en werd hun leenman en advi-
seur.181 Voor zijn overlijdensjaar zijn de overgeleverde bronnen niet duidelijk. In het 
obituarium van de Bredase kanunniken werd zijn datum van overlijden gesteld op 
26 januari 1386, maar de norbertinessen hielden het op 1368. Dat jaartal is er echter 
later bijgeschreven en gebaseerd op een akte uit dat jaar waarin Diederik een cijns 
schonk aan de priorin voor zijn jaargetijde.182 Na zijn overlijden ging zijn weduwe 
in het klooster wonen en leidde daar een gerieflijk leven. Ze had een eigen huis op 
het terrein van het klooster met een eigen dienstmeisje (Yda) die haar kleren zou er-
ven. Uit haar testament bleek nergens dat ze als donaat in het klooster woonde en ze 
kon gewoon vrijelijk over haar goederen beschikken.

Mannen hadden minder keus in Breda in de middeleeuwen. Er was eigenlijk al-
leen het al genoemde gasthuis aan de Boschstraat ten oosten van het centrum gele-
gen net buiten de oude stadsmuren. Van de oudste geschiedenis van dit gasthuis is 
helaas weinig bekend, doordat de bij de stadsbrand van 1534 het hele archief verlo-
ren ging.183 Uit de zestiende-eeuwse stukken kunnen we opmaken dat het gasthuis 
in de loop van de veertiende en vijftiende eeuw veranderd was in een proveniershuis 
voor oude mannen, die net als aan de Haagdijk ‘broeders’ werden genoemd. De 
kandidaat-bewoners konden dus een prove verwerven en dan de rest van hun leven 
in het Oudemannenhuis blijven wonen. De leiding was in de handen van gasthuis-
meesters die onder controle stonden van het stadsbestuur. Dit gasthuis beschikte van 
oudsher over een eigen kapel waarop het Bredase kapittel toezag. De aparte opvang 
voor reizigers, de Beijerd, verdween.

Even leek het er op dat er in Breda een tweede gasthuis kwam dat gesticht was 
door de al genoemde rentmeester Diederic Sterken. Zijn weduwe Elisabeth, schonk 
in haar testament, opgesteld in 1395, een rente van 16 oude groten aan het kleine 
gasthuis dat door haar man was gesticht. Klaarblijkelijk was het allemaal nog niet zo 
zeker dat het gasthuis kon blijven staan waar het stond, omdat zij bepaalde dat als het 
gasthuis verplaatst werd, het geld naar haar erfgenamen moest gaan.184 In het jaar 
1415 werd het Sterken Gasthuys nog vermeld als gelegen aan de Steenbrugstraat in 
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Breda, dus binnen de oude omwalling van de stad.185 Hoogst waarschijnlijk was dit 
gasthuis gevestigd in het voormalige woonhuis van Diederik dat aan de huidige 
Nieuwstraat stond en de naam droeg van Jeruzalem. Uit latere jaren is geen enkele 
melding overgeleverd over dit Sterken-Gasthuis en de stichting moet als mislukt 
worden beschouwd. Mogelijk was de mislukking een extra motivatie voor Fabri om 
aan de westkant van Breda, buiten de stadsmuren, een nieuw gasthuis op te richten.

De familie Sterken onderhield banden met de strenge hervormingsgezinde 
kloosters waar ook Fabri goede contacten mee zou hebben. Elisabeth Sterken schonk 
bijvoorbeeld al geld aan de kartuizers van Zelem bij Diest en de kartuizers van het 
Hollandse huis bij Geertruidenberg. Haar zoon Willem Sterken was als scholaster 
van het kapittel belast met het toezicht op de school van het kapittel te Breda. Deze 
school zou in deze periode een heel goede generatie scholieren afleveren, waaronder 
Anselmus en de bekende arts Johannes de Nele. Zijn invloed op de school was zo 
sterk dat vijftien jaar na zijn overlijden de school nog werd aangeduid als de her 
Willem Sterken scole.186 Aan het eind van zijn leven maakte hij nog promotie tot de-
ken, maar overleed snel na deze benoeming (1401). Willem onderhield contacten 
met de strenge priorij van Corsendonck, die later net als de priorij van Groenendaal 
onder de Windesheimcongregatie ging vallen. In het obituarium van de priorij is zijn 
jaargetijde ingeschreven bij 1 december.187

De stichting van dit kleine gasthuis pastte in een reeks van gasthuisstichtingen in 
en rond Breda door leenmannen en raadsleden van de heren van Breda en 
Oosterhout. In 1359 fundeerde ridder Jan van den Houte met zijn vrouw Kateline 
een gasthuis in Etten voor vijf arme personen en twee zieke mensen of twee reizi-
gers. Zijn heer Jan van Polanen stemde in met deze fundatie.188 De leiding was in 
handen van gasthuismeesters.

Een derde gasthuis verrees in het dorpje Den Hout bij Oosterhout onder de im-
puls van Willem van Oosterhout en Heylwich van Wassenaar. In hun testament uit 
1393 schonken zij inkomsten aan dit huis. Het gasthuis kreeg een Anthoniuskapel en 
had net als het huis in Etten een gemengde bestemming, namelijk de opvang van ar-
men en hulp aan reizigers. Voor de laatste groep moesten er altijd zeven bedden ge-
reed staan.189 Deze opvang voor de reizigers ontbrak in het huis aan de Haagdijk he-
lemaal.

Alternatieven voor de mannen om aan het eind van hun leven een ongestoorde 
oude dag door te brengen ontbraken verder in Breda. Een klooster voor mannen 
was er niet en een poging van Johanna van Polanen er een te vestigen aan de 
Catharinastraat rond 1446 mislukte net als het kleine Sterken-Gasthuis. Voor een re-
ligieus of semireligieus leven als donaat of provenier moesten de mannen de stad uit 
naar Corsendonck bij Turnhout of naar de priorij van Ten Troon in Grobbendonk. 

Het gasthuis aan de Haagdijk en de inbedding binnen de wereldlijke en kerkelijke overheden

In het inleidende deel van de akte lieten de executeurs van zijn testament nog 
eens opnemen dat ze eerst alle vrome doelen hadden bedacht zoals Fabri dat in zijn 
testament en laatste wil had laten opnemen. Hij had klaarblijkelijk laten vastleggen in 
de ordonnantie dat al zijn overblijvende bezittingen naar het nieuwe Bredase apos-
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telhuis moesten gaan. In dit godshuis zou plaats zijn voor dertien arme en zwakke 
mannen. Ondertussen moeten de executeurs al onderhandelingen hebben aange-
knoopt met hogere kerkelijke en wereldlijke instanties om hun toestemming en be-
scherming te krijgen. Dit zijn de bisschop van Luik, graaf Jan van Nassau als heer van 
Breda en het stadsbestuur van Breda. Vooral voor deze laatste groep was een afschrift 
op papier in het Nederlands gemaakt, zodat ze de inhoud konden begrijpen. Het was 
voor Fabri en daarom ook voor zijn executeurs van belang een stabiele nieuwe in-
stelling tot stand te brengen. Alleen met stabiele inkomsten, een regelmatige controle 
op het gevoerde financiële beleid door het stadsbestuur en de steun van de landsheer 
zou het gasthuis eeuwen kunnen blijven functioneren. Hij moet geweten hebben dat 
twee eerdere pogingen een gasthuis en een klooster in Breda te vestigen op misluk-
kingen waren uitgelopen.

Reeds op 26 juli 1455 gaf de graaf zijn toestemming, net als het stadsbestuur. 
Voor het stadsbestuur van Breda was vooral het betalen van belastingen door religi-
euze instellingen een kwetsbaar punt. Omdat kerkelijke instellingen, zoals parochie-
kerken en kloosters, vrijgesteld waren van stedelijke belastingen stonden stadsbestu-
ren en landsheren steeds afwijzender tegenover de vestiging van nieuwe kerken en 
kloosters. Goederen die aan hen werden geschonken vielen immers daarna onder de 

24. Afbeelding uit 1425 van een bewoner van 
het apostelhuis in Neurenberg die bier 
aan het brouwen is. De bewoners van het 
Oude Mannenhuis aan de Haagdijk 
mochten brood bakken en bier brouwen 
voor eigen gebruik zonder belasting af te 
dragen aan de stad. (bron: http://www.
nuernberger-hausbuecher.de/75-Amb-2-
317-20-v).
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zogenaamde ‘dode hand’ en bleven daardoor buiten het normale belastingregime. Bij 
het gasthuis kwam men uit op een compromis: de jaarlijkse inkomsten zouden tot 
een bedrag van 100 Engelse nobel (ca. 250 guldens) onbelast blijven. De oude man-
nen mochten brood bakken en bier brouwen voor eigen behoefte zonder afdracht 
van belastingen. Bovendien kreeg het Bredase stadsbestuur het recht om twee toe-
zichthouders, momboirs genaamd, aan te stellen. Alle rechtszaken rondom het apos-
telhuis zouden alleen mogen worden voorgelegd aan het stadsbestuur, waarmee de 
kerkelijke rechtbanken werden buitengesloten. Allemaal maatregelen om het stads-
bestuur positief te doen staan tegenover het nieuwe gasthuis, omdat ze hiermee con-
trole verwierven over alle materiële zaken.

Voor graaf Jan van Nassau golden dezelfde fiscale gevoeligheden als voor het 
stadsbestuur. Dus met het geformuleerde compromis moet hij, net als het stadsbe-
stuur, goed hebben kunnen leven. Het moet niet moeilijk zijn geweest hem mee te 
krijgen. De familie Nassau stond in deze periode positief tegen de vestiging van 
nieuwe religieuze instellingen in de stad. De moeder van graaf Jan, Johanna van 
Polanen, was met steun van haar echtgenoot Engelbrecht en haar zoon al jaren bezig 
om een mannenklooster te stichten aan de Catharinastraat. De kerk kwam er voor 
het jaar 1446 in de vorm van de Wendelinuskapel. Het klooster kwam er nooit.190 
Meestal gingen kloosterstichtingen niet door vanwege het verzet van het kapittel of 
een parochiekerk die hun kerkhof- en begrafenisrechten aangetast zagen. In 1463 
voerde graaf Jan van Nassau een zware kloosterhervorming door in het norbertines-
senklooster van Catharinadal bij Breda. Met steun van de paus voerde hij door dat de 
zusters de clausuur naleefden en geen contacten meer hadden met de buitenwe-
reld.191 Het klooster ging op ‘slot’. Waarschijnlijk hebben de executeurs vanwege 
deze welwillende houding eerst toestemming aan de graaf gevraagd. Ze wisten na-
tuurlijk dat zijn echtgenote, Maria van Loon, de zuster was van de regerend bisschop 
van Luik: Jan van Loon. Om de Nassaus en het stadsbestuur extra aan het gasthuis te 
binden was bovendien voorzien dat de bewoners van het gasthuis dagelijks samen 
voor het zielenheil zouden bidden van de heren en de bestuurders van Breda.

De bisschop van Luik en zijn adviseurs moeten na de ontvangst van de aanvraag 
al snel een aantal kritische zaken nagelopen hebben. Een belangrijk punt waren de 
rechten van de pastoor van Princenhage en met hem de abdij van Thorn die deze 
kerk in bezit had. Het gasthuis viel binnen hun parochie en Fabri was niet hun 
grootste vriend geweest. Een ander kritisch punt waren de kloosterachtige statuten: 
de broeders moesten de getijden onderhouden met gebeden en al hun bezittingen en 
inkomsten afstaan aan het gasthuis. Voorts was opgenomen dat de bewoners tijdens 
de vasten gingen bedelen, wat weer leek op de gewoontes van de bedelordes.

De kerk keek sinds de dertiende eeuw argwanend naar leken die spontaan bij el-
kaar gingen wonen en een kloosterachtig leven leidden. Daardoor kwam er in 1274 
een verbod tegen het oprichten van nieuwe kloosterordes, duidelijk bedoeld om een 
einde te maken aan de wildgroei van leken en wereldlijke geestelijken die bij elkaar 
gingen wonen en zelf hun leefregels ontwikkelden. 
De Haagdijkse statuten hielden rekening met deze gevoeligheden van het kerkelijk 
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gezag en hun angst dat groepen religieus geïnspireerde leken spontaan gingen samen-
wonen en te vrij met het geloof omgingen. Het begon er al mee dat de nieuwe be-
woners zorgvuldig werden uitgekozen door het kerkelijk gezag in de personen van 
de pastoors van Princenhage (waar de Haagdijk kerkelijk onder viel) en de pastoor 
van Breda. Daar deze geestelijken vaak niet resideerden in de eigen parochie kwam 
de ballotage van nieuwe bewoners te liggen bij het kapittel van Breda, geadviseerd 
door twee Bredase kerkmeesters en twee Heilige Geestmeesters. De Heilige 
Geestmeesters waren verantwoordelijk voor de ondersteuning van de armen in de 
stad Breda. Bij verschil van mening besliste het kapittel.

Het Bredase kapittel en zijn adviseurs moesten nieuwe bewoners toetsen aan de 
bepalingen van de statuten. Het moesten mannen zijn die christelijk geleefd hadden 
en altijd hun eigen boterham verdiend hadden. Ze moesten uit Breda komen of uit 
de directe omgeving. Het waren dus bekende mannen, wat verrassingen goeddeels 
uitsloot. Net als in een paar Brusselse godshuizen moesten de mannelijke bewoners 
ouder zijn dan 60 jaar. Een leeftijd waarop men de wilde haren achter zich had gela-
ten en er een gering gevaar was op het binnensluipen van nieuwe, ketterse ideeën.

Daarnaast waren er bepalingen opgenomen in de statuten, die duidelijk aanga-
ven dat het geen klooster was. Het belangrijkste onderscheid met een klooster was 
dat de kandidaten niet formeel de drie kloostergeloftes hoefden af te leggen: de ge-
loftes van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. Daar stond tegenover dat ze hier 
in de praktijk wel aan moesten voldoen. Dus geen gelofte van kuisheid, maar de 
oude mannen moesten volgens de statuten wel ongehuwd zijn, geen zorg voor kin-
deren hebben. Daarnaast werd het slapen met de dienstmaagd of andere vrouwen ten 
strengste verboden. De straf hierop was uitzetting.192 Verder mochten de kandidaten 
niet tot een kloosterorde behoren. Geen belofte van armoede, maar wel werd be-
paald dat nieuwe bewoners bij binnenkomst alle eigendomsbewijzen van hun bezit-
tingen aan de beheerders moesten overhandigen. Al hun bezittingen kwamen bij het 
gemeenschappelijk bezit van het huis. Eigenlijk was alleen een gedwongen vertrek 
door besmettelijke ziekte of dementie een geldige reden deze bezittingen terug te 
geven. Als een broeder toch geld verdiende zonder het geld af te staan aan de ge-
meenschappelijke kas dan volgde uitzetting. Geen gelofte van gehoorzaamheid, maar 
er werd bepaald dat de broeders gehoorzaam moesten zijn aan de momboirs en bij 
ongehoorzaamheid volgde verwijdering uit het huis. De broeders hoefden niet de 
drie geloftes af te leggen, maar in de praktijk moesten ze dezelfde leefregels volgen 
die voor kloosterlingen golden.

Een ander belangrijk onderscheidend element was de kleding. Kloosterlingen 
namen een habijt aan dat per orde kon verschillen en dit werd vastgelegd in de leef-
regels. Voor het Bredase gasthuis werd nadrukkelijk bepaald dat nieuwe bewoners 
eerst hun oude kleding mochten afdragen, mits die maar van grijs/zwart wollen la-
ken was gemaakt. Als deze kleding versleten was kregen ze, betaald uit de gemeen-
schappelijke kas, andere kleding. Deze kleding mocht niet te nieuw zijn, maar eruit 
zien als reiskleding. Geen formeel habijt dus, maar met hun oude zwarte kleding zul-
len ze in het straatbeeld toch wel zijn opgevallen. Van andere gasthuizen is bekend 
dat hun kleding er toch wel kloosterachtig uitzag. Bijvoorbeeld van het Twaalf 
Broederhuis gesticht door de familie Mendel in Neurenberg. 193 Fabri bleef aan de 
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voorzichtige kant door alleen de kleur van de kleding vast te leggen, maar de bepa-
ling dat de broeders in deze grauwe kleding begraven moesten worden duidt toch 
weer in de richting van een habijt en gewone stadsbewoners zullen het onderscheid 
tussen de broeders als bewoners van het huis en bedelmonniken moeilijk hebben 
kunnen maken.

Kloosters hadden normaal gesproken het recht een eigen overste te kiezen. Bij 
begijnhoven aangeduid als meesteres, bij priorijen aangeduid als prior of priorin en 
in de abdijen als abt of abdis. Het gaf de religieuze instelling een basis voor een onaf-
hankelijke opstelling, zeker ten opzichte van de kerkelijke overheid. De broeders in 
Breda kregen dit recht nadrukkelijk niet. Het hoogste gezag berustte bij de twee 
momboirs die werden aangesteld door het Bredase stadsbestuur. Deze momboirs 
stelden voor het dagelijks toezicht een zogenaamde besorger aan, die ze kozen uit de 
broeders. Daarnaast stelden de momboirs twee ontvangers aan voor de inning van 
inkomsten en de aankoop van goederen. Ten overstaan van de momboirs en de 
broeders moesten ze minimaal een keer per jaar verantwoording afleggen. Na drie 
jaar moest er een nieuwe ontvanger worden aangewezen. Waren de broeders onte-
vreden over de momboirs dan mochten ze dit overbrengen aan het stadsbestuur, dat 
een nieuwe momboir kon aanstellen als dat nodig was.

Het beeld ontstaat dat Fabri een instelling beoogde te stichten die formeel geen 
klooster was, maar in de praktijk er zeer dicht tegen aan hing. Fabri en het bestuur 
van het bisdom moeten op de hoogte zijn geweest van de discussies die rond het jaar 
1400 werden gevoerd over de huizen van de Broeders en Zusters van het Gemene 
leven. Deze huizen waren als eerste gesticht te Deventer en Zwolle en geïnspireerd 
door Geert Grote. Zijn hervormingsbeweging, aangeduid met de naam Moderne 
Devotie, wilde beleving van het geloof door leken bevorderen en de geestelijken be-
ter opleiden.194 In deze huizen woonden geestelijken en leken door elkaar. De orga-
nisatie van de broeder- en zusterhuizen leek veel op die van de gasthuizen zoals dat 
van Fabri. Wat Fabri van hen overnam was het belang van werk voor de inkomsten 
van het huis. In de zusterhuizen was dit vooral de textielnijverheid, in de broeder-
huizen het kopiëren van handschriften. In de Bredase statuten werd luiheid aange-
duid als dé oorzaak van zonde en slecht gedrag. De mannen moesten op de landerij-
en van het gasthuis werken en alles zelf goed onderhouden. Eventuele extra inkom-
sten uit arbeid kwamen verplicht in de gemeenschappelijke kas. In dit soort 
bepalingen is de invloed van de Moderne Devotie op de Bredase statuten te traceren. 
Het enige praktische onderscheid was dat de fraterhuizen zich meer richtten op wat 
jongere mensen en op priesters en geestelijken in opleiding. De kerkelijke overheid 
stond aanvankelijk zeer argwanend tegenover deze nieuwe instellingen. 
Vooraanstaande juristen van de Keulse universiteit, waaronder de uit Breda afkomsti-
ge Radulphus de Rivo, kwamen hen rond 1398 te hulp om hun statuut te wetti-
gen.195 De voornaamste vraag was of mensen zich zo maar uit de maatschappij kon-
den terugtrekken, samen konden gaan wonen in een huis en daar al hun bezit kon-
den overdragen aan een gemeenschappelijke kas. De juristen beargumenteerden dat 
het toegestaan was in collegia samen te wonen vanwege armoede (wat opging voor de 
gasthuizen) of vanwege religie (wat opging voor de broeders van het gemene leven). 
Zo lang ze maar volgens de regels van het geloof leefden en geen nieuwe kloosteror-
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de stichtten. Met de collegia bedoelden ze de al langer bestaande studentencolleges en 
–beurzen, waar studenten in een huis samenwoonden onder leiding van een geeste-
lijke.

Een universitair gevormde man uit hun beweging, Gerard Zerbolt van Zutphen 
(1367-1398), schreef in dezelfde periode een traktaat (Libellum super modo vivendi de-
votorum hominum simul commorantium) dat de fraterhuizen verder moest wettigen.196 
Zijn argumenten waren voor het type gasthuizen zoals gesticht aan de Haagdijk goed 
te gebruiken en onderbouwden hun bestaansrecht. 

Het is ten eerste volgens Zerbolt voor de mens niet goed om alleen te zijn. 
Voordelen van het leven in een gemeenschap zijn dat iedereen goed in zijn levens-
onderhoud kan voorzien; men heeft minder zorgen, want een paar personen zorgen 
voor allen; het is gemakkelijker Gods geboden en de Evangelische raden te onder-
houden; het gemeenschappelijke leven is een rijke bron voor het leren kennen van 
zich zelf; de deugd kan makkelijker worden beoefend en men volhardt in het goede.

Niets in eigendom hebben maar alles gemeenschappelijk houden is volgens hem 
geoorloofd. Allen, ook buiten de kloosters, moeten in gemeenschap van goederen 
kunnen leven. Hij beschouwt het privaatbezit als een gevolg van tweedracht en een 
gebrek aan onderlinge liefde.

De gehoorzaamheid van gemeenschappen zonder gelofte is van andere aard dan 
die in kloosters (die een overste kiezen). Hun gehoorzaamheid steunt op het welzijn 
der gemeenschap. Indien er geen overste is kan een andere persoon eraan herinneren 
dat een voorschrift bindend is. Leven volgens regels vastgesteld op basis van de 
schrift, en dus eigenlijk voor iedereen geldend, is toegestaan. Regelmaat behoort tot 
de natuur van het goede. Zerbolt stelde wel met nadruk dat ze nooit hun eigen 
overste mochten kiezen.

Het kerkelijk recht, geïnterpreteerd door de Keulse juristen en Zerbolt, stond de 
stichting van gemeenschappen die apostolisch leefden buiten een kloosterorde niet in 
de weg. De voorwaarde daarbij was wel dat ze geen geloftes aflegden, geen formele 
kloosterkleding droegen en geen eigen overste kozen. Bovendien maakte de leeftijd 
van de bewoners hen redelijk ongevaarlijk voor besmetting door ketterse ideeën. 
Fabri hield zich bij de stichting van zijn huis nadrukkelijk aan dit toetsingskader en 
de bisschop van Luik gaf na het ontvangen van de grafelijke en stedelijke goedkeu-
ring op 6 november 1455 zijn akkoord. De bisschop stelde wel als voorwaarde dat 
de rechten van de moederkerk, de onder Thorn vallende parochie van Princenhage, 
gerespecteerd dienden te worden. Tussen de regels valt in de stichtingsakte te lezen 
hoezeer de pastoor van Princenhage buitenspel werd gezet. Hij mocht dan wel sa-
men met de pastoor van Breda nieuwe bewoners benoemen, maar daar staat subtiel 
bij dat ze daar dan wel moesten wonen. Dat was zeker bij de pastoors van Thorn 
juist een probleem. Deze pastoors blonken uit in consequent niet zelf hun functie 
uitoefenen en ze namen lager betaalde plaatsvervangers in dienst voor het uitdelen 
van de sacramenten. Bij afwezigheid van de pastoors ging de bevoegdheid om pas-
toors aan te stellen over naar het kapittel van Breda, geadviseerd door twee kerk-
meesters en twee Heilige Geestmeesters. 
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Het stadsbestuur kon niets tegen het gasthuis hebben want ze waren als momboirs 
zelf verantwoordelijk voor alle financiële en juridische zaken. De kanunniken van 
het kapittel konden weinig tegen het gasthuis hebben, want ze controleerden de 
nieuwe bewoners. Bovendien had het gasthuis geen eigen kapel of kerkhof en was 
zo niet bedreigend voor de inkomsten van het kapittel. De pastoor van Princenhage 
had nog de meeste redenen om zich afwijzend op te stellen. Ook voor hem gold 
echter dat er geen kerkhof of kapel was voorzien bij het gasthuis. Bovendien ver-
plichtte de stichtingsakte de broeders voor het verkrijgen van de sacramenten 
(biecht, communie en het sacrament der stervenden) zich onder de pastoor van 
Princenhage te voegen. Fabri hoopte natuurlijk dat de kapel van Markendaal bij de 
Haagdijk omgezet kon worden naar een parochiekerk. Dat heeft de pastoor van 
Princenhage echter tot in de zeventiende eeuw weten tegen te houden. Wel kreeg 
de kapel het statuut van hulpkerk met een rector benoemd door de pastoor van 
Princenhage. De kapel kreeg een eigen kerkhof en een doopvont.197

De statuten van het apostelhuis aan de Haagdijk en de inspiratiebronnen uit Brussel en 
Leuven

Voor de inspiratiebronnen van de statuten van het Bredase apostelhuis wordt de 
blik vooral gericht op de regio Brussel-Leuven. In het vorige deel van deze studie is 
al ingegaan op Fabri’s nauwe contacten met leden van de hertogelijke raad in 
Brussel. Tijdens diplomatieke missies voor de hertog had hij nauw samengewerkt 
met Edmond van Dynter, Godevaert van Zichem en Jan Bont. Deze groep was ook 
actief rondom de stichting van een universiteit in Leuven in 1425.198 Uit archiefon-
derzoek kwam bovendien naar voren dat er tekstuele overeenkomsten waren met de 
statuten van twee apostelhuizen in Brussel en Leuven, die waren gesticht vóór het 
huis aan de Haagdijk er kwam.

Om praktische redenen is afgezien van opnemen in deze vergelijking van andere 
Brabants steden, zoals ’s-Hertogenbosch en Bergen op Zoom. Zeker voor Den 
Bosch zijn er aanwijzingen dat daar ook een apostelhuis tot stand kwam door toe-
doen van een kapitteldeken.199 Er blijven nog wensen over voor voortgezet onder-
zoek in de toekomst.

De stichtingsakte van het Bredase huis met daarin opgenomen de statuten da-
teert van 30 mei 1455 en de akte was opgesteld onder verantwoordelijkheid van de 
drie uitvoerders van de laatste wil van Fabri.200 We hebben al gezien dat zij zich ba-
seerden op een ordonnantie die hij nog tijdens zijn leven had opgesteld en waar hij 
in zijn testament uit 1449 naar verwees. Die ordonnantie moet richtlijnen bevat heb-
ben voor wat er met zijn geld moest gebeuren na zijn overlijden, zoals het uitvoeren 
van diverse missen voor zijn zielenheil.

Het lijkt ondenkbaar dat Fabri als jurist en specialist in het opstellen van kerke-
lijk juridische documenten zich niet indringend met het opstellen van de statuten 
heeft beziggehouden. We zagen al dat hij bij zijn definitieve afscheid van Antwerpen 
de kanunniken moest beloven geen nieuwe statuten meer op te stellen voor hen in 
Rome. Aan die belofte hield hij zich overigens niet en dat zou een flinke ruzie ople-
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veren tussen hem en zijn kapittel.201 Dat opstellen van de statuten zou dan gebeurd 
moeten zijn in de periode 1422 tot 1431. Hij woonde toen regelmatig in zijn deken-
huis bij de Antwerpse OLV-kerk en hij regelde in deze periode alles rondom zijn 
overlijden: de te lezen jaargetijden in de kerk daar, de stichting van een besnijdenis-
altaar en een besnijdenisbroederschap, de stichting van een Maria-altaar in de 
Markendaalse kapel en de aankoop van huizen aan de Haagdijk voor de vestiging 
van een tehuis voor oude mannen.

Van de hand van Fabri is echter geen enkel Nederlandstalig stuk bewaard geble-
ven waardoor het moeilijk is te bewijzen dat hij echt de auteur van de statuten was. 
Wat overblijft, is het zoeken naar aanwijzingen in de statuten zelf en kijken naar ver-
gelijkbare statuten van andere gasthuizen in deze periode. Wat opviel bij de analyse 
van de statuten zijn de invloeden op een paar plaatsen van woorden die uit het oos-
ten der Nederlanden komen of uit het Rijnland. In artikel 11 komt in een avondge-
bed de woorden du voor, waar een Brabander eerder ghy zou hebben gebruikt. In 
artikel 10 werd het Duitse woord geruf gebruikt, dat Van Goor corrigeerde naar het 
meer Nederlandse gerucht. Deze Duitse of Oost-Nederlandse invloeden kunnen ze-
ker niet afkomstig zijn van de uitvoerders van zijn testament die alle drie uit Brabant 
afkomstig waren. De notaris die de statuten kopieerde uit een voorbeeld, 
Theobaldus Symonis de Warda, zou van invloed geweest kunnen zijn. Hij kwam 
immers uit het bisdom Utrecht dat zich uitstrekte ondermeer over het huidige Oost-
Nederland. De naam Warda klinkt echter wat meer Fries, wat zou kunnen, want 
Friesland behoorde ook tot het bisdom Utrecht. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat 
hij de tekst op een grote schaal beïnvloed heeft, want op andere plaatsen ontbreken 
deze Duitse invloeden in de tekst. De Duitse invloeden zijn alleen te merken in de 
artikelen 10 (samen eten in stilte) en in artikel 11 (avondgebed). Mogelijk heeft Fabri 
zich laten beïnvloeden door Duitstalige voorbeelden van dergelijke statuten. Er zijn 
statuten bekend uit Duitsland waarin bepaald werd dat het onder het eten stil diende 
te zijn.202

De Bredase statuten sloten aan bij de statuten van een groep gasthuizen voor 
oude mannen die werden gesticht in Leuven en Brussel in de eerste helft van de vijf-
tiende eeuw. Een eerste huis uit deze groep was het in 1422 te Leuven gestichte 
Twaalf Apostelengasthuis. De oprichter hiervan was Petrus Heyme, magister in de 
kunsten en afkomstig uit een toonaangevende Leuvense familie. Uit zijn titel kunnen 
we opmaken dat hij geestelijke was en een universitaire basisopleiding had gehad. 
Helaas zijn de originele statuten verloren gegaan, maar door gegevens uit de litera-
tuur is hier toch wel een beeld van te reconstrueren.203 Heyme had in zijn testament 
een groot huis aan de Vaertstraat beschikbaar gesteld voor de huisvesting van twaalf 
oude mannen onder het toezicht van een inwonende priester. Deze arme personen 
kwamen bij voorkeur uit de familie van de stichter. Het toezicht legde hij bij vier 
momboirs: twee afkomstig uit de schepenen, één lid werd benoemd door zijn fami-
lie en één door de deken van Leuven. De rentmeester werd benoemd voor het leven 
door de schepenen. De bewoners kregen een wekelijks een bedrag van drie stuivers 
om van te leven, maar werden ook geacht voor hun levensonderhoud te bedelen. 
Aanvullende inkomsten van de bewoners uit werkzaamheden gingen naar het huis. 
De overgeleverde details duidden ook in de richting van door kloosters geïnspireerde 
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statuten. Zo was daar de kleding: de bewoners droegen grijze mantels met een blau-
we omslag. Op Witte Donderdag gingen de bewoners naar twee omliggende kloos-
ters (Vlierbeek en Park) voor een voetwassing en ze kregen daar brood met haring 
mee voor de terugweg.204 Volgens Cuvelier stonden ze onder een zeer streng regi-
me, maar materieel waren ze, vergeleken bij de andere huizen in Leuven, goed ver-
zorgd door de vele geschonken goederen en landerijen. Alles duidt er op dat dit een 
echt apostelhuis was.

Zeven jaar kwam in Brussel het Calvariegasthuis tot stand, dit keer voor zeven 
oude mannen van boven de tachtig jaar oud. Als dit soort krasse knarren niet meer te 
vinden waren in Brussel mochten het ook andere zieke oude mannen zijn. Dit gast-
huis lag onder aan de trappen die naar de Sint-Goedelekerk voerden en de stichter 
was de Brusselaar Gielis van den Berghe.205 Opvallend was zijn sterke band met de 
Heilige Geesttafel van Sint-Goedele. Alle vier de momboirs waren hieruit afkomstig 
en eventuele overschotten van het huis moesten ten goede komen aan de huisarmen 
van Sint-Goedele. Bij het aannemen van nieuwe bewoners moesten zij zich laten 
adviseren door de pastoor van dezelfde Brusselse kerk. Opvallend zijn zeer precieze 
aanwijzingen hoe zijn geld besteed moest worden. Zo mochten ze drie varkens per 
jaar aanschaffen en voor anderhalve gulden hun kleren wassen. Voorts moesten ze 
uit de goederen wekelijks dertien roggebroden verdelen onder Brusselse kloosters, 
de vijf kluizenaressen, de gevangenen, de zieken van Schaarbeek en de huisarmen. 
Jaarlijks was er geld voor een goede maaltijd van de vier momboirs, hun klerk, de 
pastoor, de oudste klerk van de stad en een erfgenaam van Gielis. Tijdens deze maal-
tijd moesten aan de bewoners de statuten worden voorgelezen en uitgelegd. 
Opvallend is dat er in de statuten geen formele rol is weggelegd voor het Brusselse 
stadsbestuur. Wel gaf het stadsbestuur zijn goedkeuring aan de stichting en was dus 
de oudste stadsklerk jaarlijks aanwezig in het huis en dineerde hij met de momboirs 
en de pastoor. Dit huis valt zeker binnen onze definitie van een apostelhuis.

Vervolgens stichtte in 1439 de rijke Leuvenaar Jan Keyenoege een gasthuis voor 
mannen van 55 jaar en ouder in een huis in zijn eigen stad. Dit huis kreeg soms de 
naam mee van de Heilige Drievuldigheid, maar werd door de bevolking bijna altijd 
Het huis van de zeven slapers genoemd naar de zeven bewoners.206 Het toezicht op het 
huis was in handen van de vier rentmeesters van de stad. Voor het slapen gaan moes-
ten de bewoners een gebed uitspreken, waarvan de tekst dezelfde strekking heeft als 
het gebed in de statuten van het Bredase gasthuis, maar de woorden wat verschillend 
zijn:

Leuven, Zeven slapers art. 11 Breda, Haagdijk art. 11

Lieve Here God almachtich sceppere des hemels ende 
der erden, ghebenedyt, gheloeft ende ghedanct moeten 
syn van allen uwen goede dat ghy ons ghedaen ende 
verleent hebt. Wy bidden U dat ghy onser ontfermen 
wilt ende vriën van allen sunden.

Ontfermhertige Heere God, sceppere des hemels ende eer-
tryx, geloeft ende bedanct moestu syn van allen dinen 
goede die du ons armen sondigen menschen gedaen ende 
verleent hebst, wy bidden dy oec by der verdienten ende 
middelingen dynre gebenedider Moeder ende Maghet der 
Maechden, ende aller dynre liever heiligen, dattu onser 
ontfermen willes ende vryen van allen sunden.
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25. Blad uit de statuten van Het Huis van de Zeven Slapers in Leuven. Dit apostelhuis werd in 1439  
gesticht door Jan Keyenoege. (bron: RAL, Rijksarchief Leuven, 68/1-2 inv. nr. 5569).
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H. Driev. 
Brussel 
1371

Apostelh. 
Leuven 
1422

Calvarie 
Brussel 
1429

Zeven 
slapers 
Leuven 1439

Breda 1455

Geslacht V M M M M

Aantal bewoners 12 12 7
7 (niet in 
statuten)

8 (13)

Leeftijd 60 ? 80 55 60

Arme personen van goede 
naam ?

Na dood alle bezit naar huis ?

Loon uit arbeid naar huis

Gek of (besmettelijk) ziek: uit 
huis gezet

?

Na uitzetting bezit mee ?  
(bij ziekte)

 
(bij ziekte)

 (bij 
ziekte ook 
deel prove)

Toezicht kerk en / of 
schepenen

 
(rentm. stad)

Een bewoner leiding gasthuis - ? -

Twee bewoners financiële 
zaken

- ? - -

Vleselijke omgang met andere 
geslacht: uitzetting

- ? - -

Kledingvoorschriften - ? - -

Eten in refter - ?

Lezen gebeden en misbezoek -

Zorg voor zieken onderling - ?

Uitgaan in de stad en 
ontvangen gasten

- ?

Werken in huis en op velden - -

Bedelen als inkomen -

Bidden voor zielenheil stichter - ? -

Bidden voor zielenheil 
landsheer

- ? -

6 x 5 x 12 x 14 x 18 x 

Tabel 1: Vergelijking statuten godshuizen en apostelhuizen in Brussel, Leuven en Breda.
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Het testament van deze Leuvense vrijgezel uit 1460 is bewaard gebleven. Buiten de 
vele goede doelen hoefde hij alleen wat geld te reserveren voor zijn dienstmaagd 
Maria en een familielid met de naam Walterus. Opvallend was zijn nauwe band met 
de Leuvense Sint-Pieterskerk. In deze kerk werd Keyenoege rond 1460 begraven en 
had hij zijn jaargetijden die werden uitgevoerd door de kapelaans en de kanunni-
ken.207 Hij gaf nog cijnzen aan de Mariabroederschap in die kerk, onder meer voor 
een jaarlijkse mis voor de hertog van Brabant en Bourgondië op 13 december. 
Daarbij fundeerde hij nog een dagelijkse mis op het Maria-altaar in dezelfde kerk. 
Hij had een warm hart voor de Leuvense armen en gaf cijnzen aan de H. Geesttafel, 
het Grote gasthuis en de Leprozerie, meestal met de voorwaarde hem in hun gebe-
den te gedenken.

In de voorgaande tabel (tabel1) worden de verschillen en overeenkomsten tus-
sen de statuten uit de regio Brussel-Leuven en Breda kort samengevat.

Uit de bovenstaande tabel is af te leiden dat de statuten van het huis aan de 
Haagdijk veel overeenkomsten vertonen met de drie andere apostelhuizen die wer-
den gesticht tussen 1422 en 1439 in Leuven en Brussel. Het Drievuldigheidgodshuis 
uit Brussel, gesticht in 1371, deelde met Breda nog maar zes gemeenschappelijke on-
derwerpen. Vooral de vele (dertien) overeenkomsten met het Zeven slapers gasthuis 
zijn treffend, ook omdat daar hetzelfde avondgebed is opgenomen en de gebeden 
voor de stichter en de landsheer; in Leuven was de rol van het stadsbestuur groter 
dan in Brussel.

Wel blijven alle huizen de basiselementen delen. Ze zijn primair gericht op de 
waardige armen in de stad, die bij hun intrede afstand doen van al hun bestaande en 
toekomstige bezittingen. Bij hun overlijden werd dit bezit gemeenschappelijk eigen-
dom. Bij alle huizen is een vorm van toezicht door momboirs die benoemd zijn 
door het stadsbestuur en/of de kerk. De onderwerpen die er in de vijftiende eeuw 
aan toegevoegd worden betreffen vooral de mis- sen, de gebedsverplichtingen en de 
interne organisatie.

Formele banden tussen deze gasthuizen en de omliggende kloosters van norber-
tijnen en reguliere kanunniken (Roodklooster en Groenendaal) waren niet terug te 
vinden. De enige uitzondering was het in 1422 gestichte apostelhuis te Leuven, waar 
de bewoners jaarlijks twee omliggende kloosters bezochten voor een rituele voet-
wassing. Het was echter onduidelijk uit welke periode dit gebruik stamde en of de 
stichter het zelf had ingesteld. Tot een formele rol in het toezicht door priors of ab-
ten van omliggende kloosters zoals in Kues en Arnhem kwam het hier niet.

Rest nog de bespreking van de stichting van een apostelhuis te Brussel door 
Willem Bont en zijn neef Jan Bont. Een zeer interessante casus, omdat Jan Bont en 
Anselmus Fabri elkaar zeker goed gekend hebben en er zelfs op basis van de intensie-
ve samenwerking een band van vriendschap verondersteld kan worden. Zoals al in 
het eerdere deel besproken gingen zij samen in 1415 als lid van een diplomatieke 
missie van de hertog naar het concilie van Konstanz.208

Er zijn veel overeenkomsten tussen de twee personen te constateren. Beiden kwa-
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men ze uit een stedelijk Brabants milieu: Fabri uit Breda en Bont uit Brussel of 
Leuven. De familie had in beide plaatsen woonhuizen zonder dat helemaal duidelijk 
is geworden waar ze origineel vandaan kwamen.209 Door studie kon Jan Bont later 
carrière maken binnen de kerk en net als zijn oom binnen de raad van de hertog van 
Brabant en Bourgondië. In 1413 studeerde hij af te Parijs en mocht zich daarna ma-
gister in de Artes noemen en licentiaat in het kerkelijk en wereldlijk recht. In 1427 
werd hij ook nog eens doctor in de beide rechten, een graad die Fabri ook verwierf 
maar dan alleen in het kerkelijk recht. In 1414 werd hij kanunnik van de Sint-
Goedelekerk in Brussel en tegelijk persoonlijk adviseur van de Brabantse hertog. 
Zijn oom Willem was toen al lang secretaris van de hertogen en de hertogin en zal 
hem wel warm hebben aanbevolen bij zijn broodheren. In dienst van de hertog trad 
Jan Bont eerst op als diplomaat, later (rond 1427) maakte hij promotie tot kanselier 
van de hertog. Als lid van de hertogelijke raad was hij één van de grote promotoren 
van de stichting van de Leuvense universiteit. Zijn nauwe band met de bij de curie 
werkende Fabri kwam natuurlijk goed van pas en Fabri zorgde er voor dat de stich-
tingsakte door de pauselijke bureaucratie kwam. Later zou Fabri er nog aan meehel-
pen dat Leuven een eigen theologische faculteit kreeg. Na 1446 en zijn benoeming 
tot cantor van de Sint-Goedelekerk concentreerde hij zich helemaal op zijn kerkelij-
ke taken en nam ontslag als kanselier. De liefde voor de kerkmuziek deelde hij met 
Fabri en hij zal geld beschikbaar stellen voor polyfone koorzang in de kerk. Naast 
cantor bleef hij nog thesaurier van de domkerk in Kamerijk.

Samen met Fabri behartigde hij tevens de belangen van de Windesheim priorij-
en die rond Brussel en Leuven lagen. Nadat de priorij van Groenendaal door een 
brand verwoest was regelde hij via Fabri bij de paus dat het klooster aflaten verwierf 
om meer bezoekers en pelgrims naar de priorij in het Zoniënwoud te trekken. 
Hierbij werd hij geholpen door Wilhelmus Braen, de deken van de Sint-
Gertrudiskerk van Bergen op Zoom.210 In het obituarium van Groenendaal stond 
Bont genoteerd als een uitzonderlijk weldoener van het klooster. Verder hielden de 
aan Windesheim gelieerde priorijen van Bethlehem (bij Leuven), Sion en Jericho (bij 
Brussel) voor hem een jaargetijde.211 Jan Bont concentreerde zich dus op de 
Windesheimpriorijen rond Brussel en Leuven, terwijl Fabri banden onderhield met 
de meer noordelijke gelegen priorijen van Corsendonck (bij Turnhout) en 
Grobbendonck (bij Herentals). Bijzonder hecht was de band van Jan Bont met de 
priorij van Roodklooster gelegen ten zuiden van Brussel in het Zoniënwoud. Hij 
schonk vele boeken op perkament, waaronder een versierde bijbel, aan hun biblio-
theek. In een handschrift in de kloosterbibliotheek werd hij aangeduid als ‘confrater’ 
(medebroeder) wat erop duidt dat hij daar een jaargetijde kreeg. Ook de broeders 
des Gemenen Levens in Leuven steunde hij en rond het jaar 1436 schonk hij geld 
voor de bouw van hun kapel.212

Magister Bont overleed op 8 februari van het jaar 1454 en kreeg een grafzerk in 
het Sacramentskoor van de Sint-Goedelekerk met daarop zijn wapen. Dat graf heeft 
een zekere beroemdheid gekregen omdat hij bepaalde dat de scholieren van Brussel 
op de dag vóór Onnozele Kinderendag (28 december) en op de feestdag zelf naar 
zijn graf moesten komen. Onder leiding van een zottenbisschop moesten ze daar ver-
volgens de twee boetpsalmen zingen. Tijdens deze zottenvieringen luidden de kos-
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ters op zijn verzoek de grote klok en de andere klokken van de nieuwe kerkto-
rens.213 Deze namaakbisschop was al eerder door de verklede kinderen gekozen. 
Later zou dit feest, dat de moord op de kinderen bij Bethlehem herdacht, opgaan in 
de Sint Nicolaasviering. Bij zijn grafzerk stonden tijdens de herdenking zes branden-
de kaarsen om het extra feestelijk te maken.214 Kortom, iemand met zelfvertrouwen 
en eigen ideeën, die oog had voor de belangen van scholieren en zangknapen.

Op 4 januari van het jaar 1451, twee jaar voor zijn overlijden, stelde Jan Bont 
zijn testament op en hij ontfermde zich over het door zijn oom Willem in 1432 op-
gerichte gasthuis te Brussel. Deze instelling verbond hij met een nieuw gestichte ka-
pelanie in de nabijgelegen St. Goedelekerk. Zijn oom Willem was vanaf 1395 ka-
nunnik van Sint-Goedele en zeven jaar later werd hij tevens cantor en daarmee ver-
antwoordelijk voor de muziek. Later werd hij ook nog eens aartsdiaken in het 
bisdom Kamerijk en lid van het domkapittel. Hij overleed 9 juni 1432 en werd be-
graven in Sint-Goedele. Zijn jaargetijde in de kerk werd betaald door het apostel-
huis.215

Dit gasthuis dreigde door gebrek aan middelen niet tot stand te komen en tussen 
de regels door is wel wat kritiek te bespeuren op zijn wat gierige oom, die een toch-
tig huis aan de dertien broeders had beschikbaar gesteld, waar ze moesten leven op 
een dieet van brood en bier en de rest dan maar bij elkaar bedelen. Geld voor ver-
warming en onderhoud aan het huis was er niet.216 Het kan zijn dat Willem Bont 
gewoon niet meer geld had omdat hij al ruim andere goede doelen bedacht had. Zo 
stichtte hij een Sint-Michaëlkapel in de Sint-Goedelekerk, maar er is ook sprake van 
een losstaande Michaëlkapel in Brussel op de Treurenberg.217 Op 23 februari 1428 
stichtte hij ook nog een kapelanie in het schip van dezelfde kerk voor de Heilige 
Drieëenheid, Maria, alle heiligen en apostelen. In hetzelfde jaar regelde hij de in-
komsten voor zijn toekomstige jaargetijden in dezelfde kerk.218

Als zijn neef, voornaamste erfgenaam en één van de zes uitvoerders van zijn tes-
tament voelde Jan Bont zich extra verantwoordelijk voor het succes van de nieuwe 
stichting en hij trad op als een actieve bestuurder. Bovendien had hij een extra be-
lang, want hij wilde twee trouwe dienaren (stalknechten) na zijn dood in het huis 
onderbrengen en die kon hij moeilijk op een vastendieet in een tochtig huis laten 
proberen te overleven. Zelfs als ze nog geen 60 jaar oud waren moesten ze bij uit-
zondering toegelaten worden en hij had hiervoor in zijn testament een extra hoe-
veelheid van 40 mud rogge gereserveerd. In 1440 greep deze activistische bestuurder 
al in toen rentmeester Jan Hansen het huis van de oude mannen verwaarloosde en 
niet goed toezag op het landgoed bij Vossem. Dit hof, gelegen bij Tervuren, ging la-
ter het Twaalf Apostelenhof heten en zorgde voor een groot deel van de inkomsten 
van het godshuis. Zijn oom had het hof in 1394 aangekocht. De drie nog levende 
uitvoerders van het testament benoemden Hubrecht van der Lynden, priester en ka-
pelaan, tot de nieuwe rentmeester. Ze kondigden hem aan dat het huis de komende 
twee jaar door de drie toezichthouders extra kritisch gevolgd en bezocht zou wor-
den. Zijn oom Willem had bepaald dat het hof na zijn overlijden aan zijn neef Jan 
Bont zou toebehoren. Deze zag daar echter vanaf en voegde ook nog eens de water-
molen die hij in leen hield van de hertog van Brabant bij het hof. In 1445 kreeg hij 
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van hertog Philips de Goede toestemming het vee van de laathof van Vossem in het 
Zoniënwoud te laten weiden.219

Toen Jan Bont in 1451 zijn testament ging opstellen was het moment gekomen 
voor structurele oplossingen voor de door zijn oom opgerichte instelling. Hij pakte 
eerst de huisvesting aan. Zijn oom had hiervoor zijn eigen huis beschikbaar gesteld 
dat gelegen was aan de Jueden Trappen op de Koudenberg met twee andere huizen. 
Deze huizen moesten aangepast worden voor de huisvesting van de dertien oude 
mannen. Jan Bont vond de huizen echter koud, winderig en bovendien te ver gele-
gen van een waterput en de kerk. Daarom besloot hij in 1437 de huizen te verkopen 
en een nieuw huis aan te schaffen gelegen voor de kerk van Sint Goedele en naast de 
kapel van het godshuis van Terarken. Met de opbrengst van de oude huizen werden 
nieuwe landerijen aangekocht, waaronder weer grond in Vossem en cijnzen. Het 
oude woonhuis van Willem Bont bleef echter daarna de uitvoerders van het testa-
ment zorgen baren. Het huis bleef namelijk veertien jaar te koop staan en het werd 
het uiteindelijk voor maar een derde deel van de eerder geschatte waarde verkocht. 
Het tekort werd door Jan Bont uit eigen beurs aangevuld, die ook nog eens extra 
cijnzen en landerijen gelegen rond Brussel schonk. Tenslotte schonk hij in zijn testa-
ment nog een bedrag van 150 Rijnse guldens aan het huis voor bijzondere onkosten. 
Het vermogen dat na deze verdeling overbleef moest gelijk verdeeld worden tussen 
de kerkfabriek van St. Goedele en de armen van dezelfde parochie.220

Deze extra inkomsten waren tevens bedoeld voor de financiering van rituelen te 
zijner nagedachtenis in de Sint-Goedelekerk. Het apostelhuis was verantwoordelijk 
voor het betalen en Jan Bont moet daarom een groot belang gehecht hebben aan een 
degelijk financieel beheer van het huis door de rentmeester zodat de betalingen eeu-
wig gewaarborgd zouden zijn. In een akte van 21 juni 1451 werd de overeenkomst 
tussen hem en het kapittel van de kerk vastgelegd.221

Hij stelde 21 Rijnse guldens jaarlijks beschikbaar voor het extra feestelijk vieren 
van een tiental heiligendagen in de kerk: H. Barbara met een octaaf, Johannes de 
Doper op drie dagen, Lambertus, Sebastianus, Johannes voor de Latijnse poort (6 
mei), Servatius en Pancratius. In het obituarium van de kerk zijn feesten terug te 
vinden met zijn naam omdat er op die dagen extra uitdelingen waren voor de aan-
wezige geestelijken. Daarbij is soms een aantekening gevoegd dat de rentmeester van 
de Twaalf Apostelen voor de betaling zorg droeg.222 Tijdens deze kerkelijke feestda-
gen en op Onnozele Kinderendag en tijdens zijn jaargetijde moesten de kosters de 
klokken luiden van de nieuwe kerktorens.

Naast deze nieuwe feestdagen kwam er door zijn toedoen een nieuwe kapelanie 
in de Sint-Goedelekerk met drie wekelijkse missen op het altaar van de heilige mar-
telaren Lambertus, Pancratius en Sebastianus. Tijdens de dienst voor Sebastianus op 
woensdag moest de zangmeester met zijn koorleden na de metten polyfone kerklie-
deren zingen. De zangmeester en de kapelaan kregen jaarlijkse uitkeringen in graan 
voor hun werk. De kapelanie was ingesteld door hem voor het zielenheil van over-
leden familieleden en in het bijzonder voor zijn oom Willem Bont.
Er zijn verder geen bewijzen overgeleverd dat de bewoners van het apostelhuis wer-
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26. De kerk van Sint-Michiel en 
Sint-Goedele te Brussel. Jan en 
Willem Bont waren als kanun-
nik/cantor verantwoordelijk 
voor de muziek in de kerk. In 
de directe omgeving van de kerk 
stichtten zij tussen de jaren 1431 
en 1452 een apostelhuis. De 
kerk van Sint-Goedele hield 
toezicht op dit huis. Het schil-
derij is van een anonieme schil-
der en dateert uit de tweede 
helft van de vijftiende eeuw. Het 
schilderij bevindt zich nu in het 
Louvre te Parijs. De zuidelijke 
kerktoren was toen al op hoogte 
en Jan Bont bepaalde dat de 
kerkklokken van de nieuwe to-
ren moesten luiden tijdens zijn 
jaargetijde. (bron: Bral p. 72).

den ingeschakeld bij het houden van de door hem ingestelde vieringen in de Sint-
Goedelekerk. De oude mannen moesten volgens de statuten toch al iedere dag in de 
kerk een mis bijwonen en konden dan zijn jaargetijden en missen bijwonen als ze 
dat wilden. De Raadt, de auteur van een studie over het huis van de broers Bont, 
was er vast van overtuigd dat een processie die altijd gehouden werd op Palmzondag, 
met daarin de twaalf apostelen en de kinderen van Israël als voornaamste publieks-
trekkers, was ingesteld door de kanunniken Willem en Jan Bont.223 Samen met het 
Onnozele Kinderenfeest zou dat inderdaad best gekund hebben en passen in een pa-
troon van zowel aandacht voor arme oude mannen als voor de arme choralen en 
scholieren. Voor de choralen van de Sint-Goedelekerk moet het Onnozele 
Kinderenfeest één van de hoogtepunten van het jaar geweest zijn.

Jan Bont liet de akte op zijn juridische merites nog eens nazien door zijn neef 
Willem Bont, doctor in de beide rechten en deken van de Sint-Pieterskerk te 
Leuven.224 Vanwege de naamsverwarring met de andere Willem werd hij nogal aan-
geduid als Willem Koster/Custodis Bont. Deze Willem was een juridisch zwaarge-
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wicht, vooral op het gebied van het kerkelijk recht. Na een studie te Parijs werd hij 
al in 1428 gekozen tot deken van de kersverse artesfaculteit van de universiteit van 
Leuven. Later gaf hij daar les in het canonieke recht en werd in 1440 benoemd tot 
hoogleraar in dat vak. Hij keurde plechtig de stichtingsakte goed op alle punten en 
bekrachtigde dat door zijn zegel toe te voegen, net zoals de bisschop van Kamerijk 
iets later zou doen. Willem Koster/Bont introduceerde trouwens in 1447 het kloos-
terslot in de priorij van Groenendaal naar het voorbeeld van de Bethlehempriorij bij 
Leuven. De kloosterlingen mochten hierdoor het kloosterterrein niet meer verlaten. 
Ook deze telg uit het geslacht Bont bleef dus nauwe banden onderhouden met de 
Windesheimpriorijen rond Brussel en Leuven.

Analyse en vergelijking van de statuten in Leuven, Brussel en Breda

Blijft over de analyse van de Brusselse statuten en de vergelijking met die van 
Breda. Het eerste initiatief te Brussel ging uit van de in juni 1432 overleden Willem 
Bont, maar er zijn aanwijzingen dat hij zich maar beperkt met de statuten heeft bezig 
gehouden. In de inleiding van de stichtingsakte vermeldden de uitvoerders van zijn 
testament dat hij hen opdracht had gegeven zijn huis in Brussel op de Koudenberg in 
te richten voor de opvang van dertien mannen ouder dan 60 jaar. Ze moesten er-
voor zorgen dat deze mannen genoeg brood en bier kregen om van te leven. Het 
huis moest de naam krijgen van der twelve apostelen en om dat voor iedereen kenbaar 
te maken moest tegen de gevel een plaat worden bevestigd met daarop alle aposte-
len.225 Als er geld overbleef na de stichting moest dan aan de armen geschonken 
worden. In de statuten zelf werd bij artikel 2, het benoemen van de momboirs die 
toezicht hielden, vermeld dat dit punt opgenomen was in het testament van Willem 
Bont. Dat was ook nodig, want in Leuven hadden de schepenen een grote rol, ter-
wijl in Brussel de pastoor, de provisoren van de Heilige Geesttafel en kerkmeesters 
van Sint-Goedele meer invloed hadden. Waarschijnlijk had Willem niet meer dan 
deze voorwaarden vast laten leggen, want de zes uitvoerders van het testament ver-
meldden nadrukkelijk dat ze zelf een reglement opstelden om de broeders in vrede 
en eendrachtig met elkaar samen te laten wonen. Dit reglement hadden ze in het 
Nederlands laten opstellen opdat iedereen ze zou kunnen begrijpen. De tekst, geda-
teerd 20 mei 1434, dus bijna twee jaar na het overlijden van Willem Bont, namen ze 
vervolgens op in de stichtingsakte. Er is een grote kans dat zij zich gebaseerd hebben 
op de statuten van het Leuvense apostelhuis dat in 1422 tot stand kwam. Het zou 
goed kunnen zijn dat Willem in zijn testament naar de statuten van de Leuvense in-
stelling verwezen heeft en alleen de artikelen aangegeven heeft die aanpassing be-
hoefden aan de Brusselse omstandigheden. Ook het Leuvense Zeven Slapers, gesticht 
in 1439, kan voor zijn statuten teruggevallen zijn het Leuvense apostelhuis. 

Verder zijn er grote overeenkomsten met het gasthuis te Breda, zoals tabel 2 laat 
zien. 

Om een nog betere vergelijking mogelijk te maken tussen de drie huizen zijn in 
Bijlage 1 de teksten van de statuten naast elkaar gezet. In deze bijlage staan de 
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Bredase statuten vooraan en zijn de corresponderende artikelen van de andere twee 
apostelhuizen daar achter geplaatst. Op de basisartikelen hadden ze dus al dezelfde 
score: gemeenschappelijk bezit, misbezoek en gebeden, bedelen en werken in en 
rond het huis.

Wat direct opvalt zijn de grote tekstuele overeenkomsten tussen Leuven en 
Brussel. Vaak is de tekst alleen aangepast aan de plaatselijk uitspraak van het Brabants. 

Brussel apostelhuis 
1434

Breda 
Haagdijk 1455

Leuven Zeven 
Slapers 1439

Geslacht M M M

Aantal bewoners 13 8 (13) 7 (niet in statuten)

Leeftijd 60 60 55

Arme personen van goede naam

Na dood alle bezit naar huis

Loon uit arbeid naar huis

Gek of (besmettelijk) ziek: uit huis gezet

Na uitzetting bezit mee  
(behalve bij opzet)

 (bij ziekte)

Toezicht kerk en / of stadsbestuur

Een bewoner leiding gasthuis
- een rentmeester / 
kapelaan

-

Twee bewoners financiële zaken - -

Vleselijke omgang met andere geslacht: 
uitzetting

- -

Kledingvoorschriften - -

Eten in refter

Lezen gebeden en misbezoek

Zorg voor zieken onderling

Uitgaan in de stad en ontvangen gasten

Werken in huis en op velden

Bedelen als inkomen

Bidden voor zielenheil stichter

Bidden voor zielenheil landsheer

14 x 18 x 14 x 

Tabel 2.   Vergelijking van de statuten van de apostelhuizen: Brussel, stichting van Jan en Willem Bont uit 
1434; Breda, de stichting van Anselmus Fabri uit 1455, Leuven, Keyenoege uit 1439.
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In Leuven voerscreven is in Brussel dan bijvoorbeeld voirscreve en haren broede tegenover 
het Brusselse hoiren broede. De Bredase statuten hebben een veel lossere relatie met de 
andere teksten. De zinnen werden vaak geherformuleerd en er werden vaak details 
aan toegevoegd. Bovendien zijn er zoals al gemeld op sommige plaatsen Duitse in-
vloeden in de tekst te bespeuren.

Alleen waar het nodig was zich aan te passen aan de plaatselijke omstandigheden 
zijn er verdergaande aanpassingen in alle drie de statuten ingepast. Dit betrof zeker 
de aanstelling van de momboirs, die het toezicht hadden op de instelling. Anselmus 
Fabri koos daarin een middenpositie: in Leuven was het toezicht alleen gelegd bij de 
rentmeesters van de stad en in Brussel bij de Sint-Goedelekerk. Fabri legde het aan-
nemen van nieuwe bewoners bij dezelfde instanties als Brussel, maar het toezicht op 
de financiën legde hij bij twee momboirs, aangesteld door het Bredase stadsbestuur, 
die geassisteerd werden door twee zogenaamde ontvangers. Deze twee ontvangers 
werden gekozen uit de broeders, die als rentmeesters toezagen op de inkomsten en 
de uitgaven van het huis en hiervoor minimaal jaarlijks een rekening opstelden voor 
de twee momboirs. De dagelijkse leiding in Breda kwam in handen van een door de 
momboirs uitgekozen broeder, die de naam kreeg van besorger. In artikel 28 van de 
Bredase statuten duidde Fabri deze functionaris ook als meesteren, wat een verwijzing 
is naar de meer gebruikelijke benaming van deze functionaris: gasthuismeester. 
Waarschijnlijk was Fabri in een eerste redactie van de statuten van plan geweest om 
twee gasthuismeesters aan te laten stellen en dan waarschijnlijk geen ontvangers. In 
hetzelfde artikel 28 is namelijk sprake van één of twee gasthuismeesters. Fabri was 
gedwongen dit toezicht vanuit de broeders zelf op de dagelijkse gang van zaken 
scherper te regelen, omdat er geen kapelaan was die als rector of rentmeester toezicht 
hield. Hij had zijn gasthuis op het half-vijandelijke territorium van de pastoor van 
Princenhage gesticht en die zal wel geen gasthuiskapelaan geduld hebben. In Brussel 
zag wel een kapelaan / rentmeester toe op de bewoners en de economie van het 
huis. In Leuven lag dit economisch toezicht helemaal bij de vier momboirs.

Bij de aanstelling van een besorger en twee ontvangers is de invloed merkbaar op 
Fabri van de veel oudere statuten van het Brusselse Sint-Jangasthuis. In dit Brusselse 
gasthuis werkten twee broeders als ontvanger. Omdat het Sint-Jangasthuis bediend 
werd door een kloostergemeenschap met broeders én zusters, konden beide groepen 
een meester(es) kiezen.226 Vandaar dat Fabri oorspronkelijk aan twee gasthuismees-
ters dacht. De term besorger lijkt een wat gekunstelde vertaling van de Latijnse func-
tiebenaming procurator die voorkomt in de statuten van Sint-Jan.227 Dit Brussels gast-
huis was echter veel groter dan het apostelhuis van Fabri en verzorgde vele zieken. 
Voor Breda lijkt een dergelijk financieel en algemeen toezicht erg zwaar. Het huis 
aan de Haagdijk telde namelijk maar acht bewoners en het stadsbestuur hield ook 
nog eens toezicht op de financiën.

Andere stichters van apostelhuizen uitten hun controledrang niet zozeer in het 
toezicht als wel in bijgevoegde lijsten waarin werd opgesomd welke artikelen waar 
gekocht moesten worden tegen welk bedrag.

Bedelen en inzamelen van brood was bij alle drie de huizen gebruikelijk, maar 
de stichters konden gebruik maken van extra mogelijkheden die toegestaan waren. 
In Brussel mochten bijvoorbeeld de bewoners van het apostelhuis op alle zondagen 
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en feestdagen in het zuidelijk deel van de kooromgang van Sint-Goedele aalmoezen 
verzamelen. In Breda mochten weer twee momboirs geholpen door twee broeders 
in de vastentijd of een andere te bepalen datum de kerken van het Land van Breda 
langsgaan om daar de opbrengsten van een bede te verzamelen. Deze bede was van 
te voren bekendgemaakt in de kerken. Fabri wist de gasthuisbroeders hiermee de-
zelfde rechten te geven als de bedelordes in het Land van Breda. De karmelieten van 
Mechelen en de Franciscanen van Antwerpen en twee andere kloosterordes moch-
ten in deze regio van oudsher termineren.228 Wat betekende dat zij in de kerken in en 
rondom Breda boetepreken hielden en geld ophaalden met collectes. De monniken 
van de bedelordes liepen hiervoor rondes en in dit tijdschema moesten de gasthuis-
broeders een plaats vinden.

Verder vallen de vele extra bepalingen op in de Bredase statuten. De meeste ex-
tra punten handelen over het zedelijke en zedige gedrag van de broeders. Vooral het 
vreedzaam samenleven naar het voorbeeld van de apostelen benadrukte hij extra. 
Over God en de medebewoners mochten de mannen alleen maar goede dingen uit-
spreken en zelfs denken (artikel 15). Broeders die zich slecht gedroegen met dron-

27. Kaart uit ca. 1770 van Brussel met het in 1731 afgebrande hertogelijke paleis. Achter de ruines ligt het 
Warandepark, waarvan een deel nog steeds bestaat. Links onder het paleis lag het Apostelhuis dat gesticht 
was door Willem Bont en zijn neef Jan Bont tussen 1431 en 1452. Jan Bont verplaatste het gasthuis van 
de Jodentrappen recht onder het paleis naar een paar huizen dicht bij het al bestaande godshuis voor da-
mes van Terarken. (bron: Archief van de Stad Brussel, Kaarten en plannen van Brussel, GP3-deel 3).
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kenschap, diefstal en ongehoorzaamheid moesten het huis uitgezet worden, maar 
kregen hun eigendommen dan mee. Fabri wilde hier klaarblijkelijk geen geschillen 
over hebben met het risico dat een bewoner langer in het huis bleef. In Brussel en 
Leuven was men wat minder ruim in deze gevallen en verloor de bewoner direct al 
zijn bezit (Brussel artikel 14 en Leuven artikel 12). Een ander opvallende toevoeging 
door Fabri zijn de kledingvoorschriften voor de oude mannen in zijn huis. Hij 
schreef het dragen voor van donkere kleurloze kleding. Eerst mochten ze hun oude 
kleding afdragen die aan deze eis voldeed en als deze kleding helemaal versleten was, 
gaf het huis ze soortgelijke kleding. Deze kleding mocht er niet te nieuw uitzien en 
er uitzien als reiskleding (artikel 8). In deze kleding (bruderliken grauwen clederen) 
moesten ze ook worden begraven (artikel 29) wat toch weer duidt in de richting van 
een kloosterhabijt. De statuten van de Leuvense en Brusselse apostelhuizen zwegen 
over de kleding, hoewel uit andere bronnen blijkt dat er vaak specifieke en zelfs op-
vallende kleding werd gedragen. 229 Zo droegen de broeders van het Leuvense 
Apostelhuis een grijze mantel met een blauwe mantelomslag en die van de Zeven 
Slapers een blauwe mantel met een rode mantelomslag. Ook de benaming zelf van 
het Kleine Kanunnikengasthuis te Brussel duidde in de richting van een specifieke 
kleding afgeleid van de dracht van de gewone kanunniken.

Door de bedel- en kledingvoorschriften schoof Fabri zijn apostelhuis weer een 
beetje meer in de richting van een klooster, maar door een zorgvuldige en voorzich-
tige formulering vermeed hij problemen met de kerkelijke overheid. Deze trend om 
de stichting te positioneren in de richting van een klooster was net zo duidelijk bij 
de door curialen in het Rijnland gestichte huizen.

Analyse en vergelijking met apostelhuizen gesticht in het Rijnland door curialen

De drie door curialen in het Rijnland gestichte huizen hadden duidelijk door 
kloosters geïnspireerde leefregels en organisatie. In tegenstelling tot de beschreven 

28. Detail van dezelfde kaart 
van Brussel uit 1770 met 
linksboven het Twaalf 
Apostelenhuis en rechts er-
van het godshuis voor da-
mes van Terarken. Voor de 
huizen langs liep vroeger de 
Twelf Apostelenstraat. (bron: 
Archief van de Stad Brussel, 
Kaarten en plannen van 
Brussel, GP3-deel 3)
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Brabantse apostelhuizen, die toezicht kregen vanuit de nabijgelegen parochiekerk, 
kregen zij toezicht vanuit in de regio gelegen Windesheimpriorijen. Soms, zoals in 
Kues, werd dit controle-orgaan versterkt door een kartuizer prior.

Helaas kon in het kader van dit onderzoek alleen de hand gelegd worden op de 
statuten van het door Nikolaus von Kues gestichte huis in zijn geboorteplaats met 
dezelfde naam.230 In de onderstaande tabel een vergelijking op hoofdpunten.

De stichting van Kues kan volgens de gestelde definitie eigenlijk geen apostel-
huis worden genoemd. Met wat moeite kan het aantal bewoners van twaalf nog wel 
worden teruggevonden door de priesters en adellijke bewoners op te tellen. Er was 
voorts de verplichting tot dagelijks gebed en het samen eten in de refter. Echter van 
een verplichte overdracht van het vermogen van nieuwe bewoners aan het huis was 
geen sprake. Kues bepaalde alleen dat bewoners kleine neveninkomsten (parvum pecu-
lium) konden behouden net zoals een priester een beneficium kon behouden met 
zijn inkomsten. Op materieel gebied oogde het allemaal veel luxer dan in Breda. 
Verzuchtte Fabri nog in zijn statuten dat ledigheid des duivels oorkussen is (artikel 
18) en stelde hij werken en bedelen verplicht. Bij Kues daarentegen was er geen 
sprake van werken: dit zou in een instelling waar ook priesters en (verarmde) adel 
een plaats vonden op moeilijkheden hebben gestuit. Bovendien was er zes man per-
soneel voorzien die de inkomsten van het huis (uit cijnzen en landerijen) moesten 
verzamelen en voor de zieken zorgen.

Een bijkomend voordeel van zijn drie-standen huis was dat alle personen uit zijn 
familia een gerieflijke woonplek konden vinden in Kues. Hij bepaalde daarom dat al 
zijn dienstpersoneel bestaande uit leken en geestelijken er opgenomen kon worden, 
mits ze zich goed gedroegen en luisterden naar de rector. Hun personeel en paarden 
moesten ze echter thuis laten bij een langdurig verblijf. Deze bepaling lijkt erg op die 
van Fabri en Jan Bont, die beiden bepaalden dat twee personen uit hun dienstperso-
neel recht hadden op toelating tot het apostelhuis. Voor hen moeten we dan denken 
aan oude stalknechten en koks. Raescop reserveerde weer twee plaatsen voor fami-
lieleden.

Tegenover deze weinig stringente eisen op het gebied van inkomen stonden 
weer andere meer kloosterachtige verplichtingen, bijvoorbeeld dat hun kleding in 
lijn moest zijn met de lekenbroeders van Windesheim; net zoals de gebedsverplich-
tingen. Alles overziend kan uit de verschillende statuten opgemaakt worden dat 
Nikolaus von Kues bidden boven werken stelde, waar dat bij Fabri juist andersom 
lijkt.
Tekstuele overeenkomsten tussen de statuten werden niet gevonden. Wel past de 
stichting in Kues in een trend van ‘verkloostering’ die ook al bij Fabri was te mer-
ken. 

Deze verkloostering van de curiale gasthuizen was tevens waar te nemen bij het 
godshuis van Raescop in Uedem. Rond 1450 kwam bij dat huis een kleine 
Windesheimpriorij. Over dat huis zijn de bronnen helaas verder niet zo mededeel-
zaam.

Dit proces van verkloostering vond ook plaats in de derde-ordekloosters van 
Sint Franciscus. In de eerste helft van de vijftiende eeuw werd in steeds meer derde-
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ordeconventen het kloosterslot (clausuur) ingevoerd, waardoor de kloosters een be-
sloten karakter kregen. Een deel van de conventen sloot zich bovendien aan bij de 
congregatie van Windesheim.231

Kues 1458 Breda 1455

Geslacht M M

Aantal bewoners 33 (12 priester en adel) 8 (13)

Leeftijd 50 60

Arme personen van goede naam

Na dood alle bezit naar huis -

Loon uit arbeid naar huis -

Gek of (besmettelijk) ziek: uit huis gezet -

Na uitzetting bezit mee -

Toezicht kerk en / of stadsbestuur

Een bewoner leiding gasthuis -

Twee bewoners financiële zaken -

Vleselijke omgang met andere geslacht: uitzetting

Kledingvoorschriften

Eten in refter

Lezen gebeden en misbezoek

Zorg voor zieken onderling - (door personeel)

Uitgaan in de stad en ontvangen gasten -

Werken in huis en op velden -

Bedelen als inkomen -

Bidden voor zielenheil stichter -

Bidden voor zielenheil landsheer -

6 x 18 x 

Tabel 3:   Vergelijking tussen de statuten van de stichting van Nikolaus von Kues in Kues (1458) en 
Anselmus Fabri (1455)
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Samenvatting

Door zijn stichting van een apostelhuis en een choralenhuis plaatste Fabri zich in 
een traditie van grote, hervormingsgezinde bisschoppen in de zuidelijke 
Nederlanden. Zij zagen net als hij het belang van de nieuwe strenge kloosters, vooral 
die van de reguliere kanunniken en de kartuizers. Ze vonden het ook belangrijk dat 
zowel leken als geestelijken een gezamenlijk leven leidden naar het voorbeeld van de 
apostelen zoals dat in de Handelingen beschreven stond.

De bisschop van Doornik, Walter van Marvis, uniformeerde in de dertiende 
eeuw de statuten van de grote gasthuizen in zijn bisdom, net als in het naburige bis-
dom Kamerijk. Er kwam in Doornik bovendien een huis speciaal voor oude pries-
ters. We zien in die stad het type van godshuis zich ontwikkelen, ook voor oude 

29. Foto van het gasthuis dat Nicolas Rolin, kanselier van de Bourgondische hertog, stichtte in 1451 te 
Beaune. Beaune lag in zijn geboortestreek Bourgondië. Na eeuwenlang gefunctioneerd te hebben als 
een ziekenhuis is het historische gebouw tegenwoordig in gebruik als een museum.  
(bron: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Hospices_de_Beaune.jpg)
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burgers. Jan Tserclaes, bisschop van Kamerijk, speelde een grote rol in zijn geboorte-
stad Brussel bij het omzetten van begijnenconventen, die makkelijk verdacht werden 
van ketterse ideeën, naar de beter controleerbare vorm van gasthuizen. Hij stichtte 
zelf twee godshuizen, één voor mannen in Kamerijk en één voor vrouwen in 
Brussel. Bovendien versterkte hij het Brusselse choralenhuis en bevorderde de belan-
gen van Groenendaal. Anselmus Fabri moet hem als een voornaam rolmodel gezien 
hebben en hij ontwikkelde hetzelfde patroon van stichtingen en protectie.

Vanuit Parijs kwam ondertussen de trend op gasthuizen direct te koppelen aan 
een studentencollege in combinatie met een kapelanie in een naburige kerk, in dit 
geval het klooster van de reguliere kanunniken van Sainte Geneviève. Jean de 
Hubant, een carrièregerichte geestelijke die voor de Franse koning werkte, was hier-
voor verantwoordelijk in 1336. Pierre d’Ailly, bisschop van Kamerijk, zal later deze 
instelling koppelen aan een studentencollege voor universiteitsstudenten. We zien 
dat dit soort geestelijken steeds strategischer gaat denken en allerlei instellingen bin-
nen een regio aan elkaar gaat koppelen. Gasthuizen aan studentencolleges, aan kloos-
ters en aan een universiteit. Het hospitaal dat de kanselier van Philips de Goede, 
Nicolas Rolin, in 1451 opende te Beaune was ook onderdeel van zo’n ensemble sa-
men met door hem opgerichte collegiale OLV-kerk in het nabijgelegen Autun. Één 
van de kanunniken van Autun was weer biechtvader van het hospitaal.232

Aan het eind van de veertiende eeuw ontwikkelde zich een nieuw type van 
godshuis: het apostelhuis. De Brusselse godshuizen hadden hiervan al elementen: het 
celibatair leven en de verplichte armoede. In Duitsland ontwikkelde zich het apostel-
huis als type verder in het kielzog van de kartuizers. In Neurenberg ontstond er in 
1388 een clustering van een apostelhuis en een kartuizerklooster door toedoen van 
het rijke handelaarsgeslacht Mendel.

De curialen uit de groep rond Fabri gingen in beide tradities staan en ontwik-
kelden apostelhuizen in combinatie met opvang voor scholieren: Dwerg en Kues in 
de vorm van een losstaand studentencollege, Raescop door een aan het huis verbon-
den school. Daarnaast hadden deze huizen banden met en toezicht door priors van 
nabijgelegen Windesheimpriorijen en kartuizers. Fabri bleef met zijn Antwerpse 
choralenhuis meer staan in een Zuid-Nederlandse traditie, die ook beter paste bij de 
nieuw gebouwde gotische kerken waarin de polyfone zang tot ontwikkeling kwam.
Fabri zette zich zelf meer in de Brabantse traditie door zijn apostelhuis te koppelen 
aan de parochiekerk met toezicht op de economische zaken door het stadsbestuur. 
Toezicht vanuit een klooster zou moeilijk zijn geweest want het kapittel en de pas-
toor zouden dan bezwaren zijn gaan maken. Een eerdere kloosterstichting in Breda 
was al misgelopen op dit soort belangen. Bovendien moest hij zijn huis in ‘vijande-
lijk’ gebied stichten, namelijk van de parochie van Princenhage, welke parochie on-
der de controle viel van de abdij van Thorn. Er was dus reden om voorzichtig te zijn 
in Breda en hij legde daarom het toezicht bij het stadsbestuur en de parochiekerken. 
Raescop en Kues konden hun apostelhuizen stichten in stadjes waar ze totale contro-
le hadden.

De Bredase statuten zijn deels in lijn met het gasthuis van de Zeven Slapers 
(Leuven) en het Brusselse Apostelhuis. Er zijn echter ook elementen die duiden op 
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beïnvloeding door de statuten van het veel oudere Brusselse Sint-Jangasthuis en er is 
een onbekend Duits voorbeeld. Fabri voegde zelf regels toe over het werk dat de be-
woners moesten uitvoeren in het huis en op de landerijen. Dat paste bij zijn karakter 
van harde werker die zou blijven werken tot aan zijn dood. Alles wat de vreedzame, 
apostolische sfeer in het huis aantastte moest al snel bestraft worden met uitzetting 
Hij hechtte aan een vreedzame sfeer in zijn huis waar hard gewerkt werd en ruimte 
was voor gebed; hij wilde een praktisch uitgevoerd apostolisch Utopia creëren aan 
de Bredase Haagdijk.

De motieven van Fabri voor het stichten waren van allerlei aard. Ten eerste was 
er de verzekering van zijn eigen zielenheil, maar ook dat van zijn familie en de gra-
ven van Nassau. Armen stonden dichter bij Christus en waren daardoor uitstekende 
intermediairs tussen de mens en God. Daarnaast had hij een praktisch motief: het on-
derbrengen van mensen uit zijn huishouding na zijn overlijden. Pensioen en AOW 
bestonden nog niet en bovendien had zijn huishouding lang in Rome gewoond, 
waardoor de familiebanden met Breda losser waren geworden. Andere stichters zoals 
Kues en Bont namen dit aspect ook mee in hun statuten. Kues positioneerde zijn 
gasthuis zelfs, oneerbiedig gezegd, als een clubhuis voor de leken en priesters uit zijn 
entourage. Zij kregen altijd vrij toegang tot het huis, waar ze zijn prestigieuze biblio-
theek konden gebruiken. Het was bij veel andere gasthuizen al gebruikelijk dat fami-
lieleden van de stichter voorrang kregen.

Fabri moet oog hebben gehad voor de vraagzijde, zonder bewoners zou zijn 
stichting zeker mislukken. Gezien de mislukte poging tot stichting van een mannen-
klooster moet er vraag zijn geweest naar een religieus en semireligieus leven in 
Breda. Het al veel eerder gestichte gasthuis aan de Boschstraat bood hiervoor maar 
een beperkt aantal plaatsen. De stad had verder niets en direct rond Breda lagen ver-
der geen kloosters waar mannen konden intreden als monnik of lekenbroeder. 
Liefhebbers moesten dan vertrekken naar Turnhout (Corsendonk) of verder. Het 
kartuizerklooster van Geertruidenberg, het Hollandse Huis, richtte zich, zoals de 
naam al zegt, meer op Holland.

Een laatste motief lijkt een geografisch-strategisch element te zijn. In hun thuis-
regio zetten deze hoge carrière geestelijken een netwerk van elkaar ondersteunenen-
de kerkelijke instanties waar ze greep hielden op de benoemingen. Dit netwerk van 
bevriende instanties bestond uit Windesheimpriorijen, kloosters van norbertijnen en 
kartuizers, kapittelkerken, kapelanieën en dus ook apostelhuizen. Het zwaartepunt 
van de samenwerkende groep van Brabantse prelaten lag rond Brussel en Leuven. 
Om deze plaatsen kwam een ring priorijen van reguliere kanunniken die later onder 
de Windesheimcongregatie zouden gaan vallen. De nieuwe gotische kapittelkerken 
hadden ze deels zelf helpen opbouwen en hierin stonden hun altaren waar voor hun 
zielenheil werd gebeden, ondersteund door polyfone gezangen van hun choralen. 
Verder had het netwerk machtsposities in en rond Antwerpen, Lier, Breda en mis-
schien Bergen op Zoom. Via Raescop en Gouda, die posities kregen in de Utrechtse 
kapittels, waren er verbindingen met het bisdom Utrecht en het Duitse Rijnland.
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Conclusie

Dit onderzoek bevestigt nog eens de grote invloed van rolmodellen op de keu-
zes die Anselmus Fabri maakte bij het inrichten van zijn leven en het regelen van 
zijn eigen nalatenschap. Door deze keuzes zette hij zichzelf in één lijn met hoge 
kerkheren uit de Zuidelijke Nederlanden. Daarbij zijn de voorbeelden gegeven van 
Walter van Marvis, de bisschop van Doornik in de dertiende eeuw en Brusselaar Jan 
Tserclaes, die bisschop werd van Kamerijk in de veertiende eeuw. Door hun actieve 
betrokkenheid bij de inrichting van en steun aan gasthuizen en choralenhuizen droe-
gen deze rolmodellen het ideaal uit van een apostolisch leven in een hecht samenle-
vende gemeenschap.

Fabri verkeerde in twee aan elkaar gekoppelde netwerken van carrièregerichte 
geestelijken. Het ene netwerk cirkelde rond de raad van de Brabants hertogen, het 
andere bestond uit curiegeestelijken met contacten in Brabant, het Rijnland en het 
bisdom Utrecht. De leden van dit netwerk investeerden, naast gasthuizen, in een be-
tere opleiding van geestelijken. Dit uitte zich in de oprichting van studentencolleges 
en zelfs de Universiteit van Leuven.

Het cynisch beeld van deze groep curiegeestelijken in de historische literatuur 
behoeft dus bijstelling. Het waren zeker niet alleen beneficiejagers voor het geld, 
maar ook idealisten met een doel. De druk op hen om beneficies te aanvaarden, om 
hun hulp en ondersteuning te krijgen, was net zo reëel als hun eigen behoefte aan 
inkomsten en invloed.

Omdat ze met hun bestuurlijke functies vuile handen moesten maken kregen ze 
nooit de uitstraling die Johannes Ruusbroec en Geert Grote wel kregen. Ruusbroec 
en Grote leefden zelf wel volgens een strict apostolisch ideaal. Ruusbroec trok zich 
terug in een priorij in het Zoniënwoud bij Brussel en Grote gaf zijn kanonikaat op 
en trok prekend door het bisdom Utrecht. Fabri liet praktische belangen, naast zijn 
ideaal, altijd meewegen. Tijdens zijn leven gaf hij veel geld aan goede doelen, maar 
hij bezat aan het einde van zijn leven toch nog voor 1800 Rijnse guldens aan siera-
den. Hij stichtte een apostelhuis voor oude mannen, maar reserveerde een aantal 
plaatsen voor personen uit zijn huishouding. We zouden hem een praktisch idealist 
kunnen noemen.

De onderzoeksopzet om de stichting van het apostelhuis te bestuderen vanuit de 
invalshoek van het netwerk waartoe Fabri behoorde is zeer vruchtbaar gebleken. Het 
oprichten van het gasthuis te Breda kan niet begrepen worden zonder de andere 
stichtingen van Fabri daarin te betrekken en deze stichtingen te vergelijken met die 
van personen uit zijn netwerk. Het apostolisch ideaal van een gezamenlijk leven in 
armoede en zorg voor elkaar beïnvloedde hun keuzes. Er zijn zelfs aanzetten te ont-
dekken voor geografisch machtsspel van leden van het netwerk door het opzetten 
van een keten van samenhangende en elkaar versterkende religieuze instellingen van 
apostelhuizen, priorijen, kloosters, choralenhuizen, kapelanieën en universiteiten. 
Deze instellingen moesten de laatmiddel euwse vroomheidsbeweging rondom de 
Moderne Devotie steunen, voor beter opgeleide geestelijken zorgen en een hervor-
mingsbeweging binnen de kerk op gang krijgen.
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Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of en hoe dit netwerk kon blijven 
functioneren in de tweede helft van de vijftiende eeuw. Zeker is al wel dat de groep 
een moeilijke periode tegemoet ging. Binnen vijf jaar waren namelijk bijna alle grote 
mannen overleden: Fabri in 1449, Raescop in 1455 en Jan Bont in 1454. Alleen 
Nikolaus von Kues bleef over. De curiale tak van netwerk kreeg verder zware klap-
pen door de pestepidemieën die Rome in 1448 en 1449 teisterden; binnen twee jaar 
overleden er 21 curieleden die waren aangesloten bij de groep rond het 
Animagasthuis. Paus Nikolaas V trachtte nieuwe beambten te werven in de 
Nederlanden en Duitsland, maar dat mislukte grotendeels.233 Anselmus Fabri van 
Breda, die bijna een halve eeuw als vast steunpunt gediend had te Rome, was er in 
ieder geval niet meer en dat moet de overblijvende leden van de groep zorgen heb-
ben gegeven.
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Bijlage 1: Vergelijking inhoud statuten apostelhuizen Breda (1455), Brussel (1434) en Leuven (1439) 
 
 
Breda apostelhuis Anselmus Smit Brussel apostelhuis Willem en Jan Bont Leuven Zeven Slapers 
1) Ende dese mannen persoenen sellen moeten syn 
van eerliker namen ende famen, vreedsameren ende 
kersteliken levene, na de geboden der heiliger 
kerken, oyten ingesetenen der stadt ende der vryheit 
van Breda. Ten waere also dat men in der selver 
stadt en vryheit alsulcker armer lude niet genoech 
en vonde, als die provenden verschenen waren, soe 
soude men van alsulken geliken armen luyden als 
voorscreven staen opten dorpe des lants van Breda 
mogen nemen. Sonder de yerste ghyfte die wy 
testamentoirs sellen mogen doen tot tween 
personen toe van Breda geboiren als en woenen sy 
nu ter tyt daer niet. De welke sellen syn onbelast 
van religioser ordinen, huweliken, kynderen, 
schulden, calaengien oft anderen commer, van de 
welken den godshuyse ende bruederen moysel, 
scade oft last comen mochte. De welcke oic niet 
overmids haeren onnutten parsoenen oft anderen 
onbehoerliken levene, mer anders cranck, ende also 
onmachtich syn dat sy haer broet ende nootdorste 
niet gewinnen en connen, oic niet gewoonlyc en 
hebbben gheweest voer der goeder luyden hoeren 
broet te biddene, ende anders behoeftich ende arm, 
ende t’sestich jaer out, oft anders jongher oft ouder, 
dien der ghyfters der provenden van noode ende 
behoerlyc sal duncken gegeven te wordene. 

1) In den iersten dat die voirscreven mannen selen 
moete vry syn ende ongebonden van allen banden des 
huwelics ende van allen ordenen ende anderen lasten, 
sunderlinge van kynderen in hoiren broede ende 
plichten wesende ende van alre schout, calaingen ende 
beswaernissen dair den voirscreven goidshuys 
moeyenisse af comen mochten. Ende oic die niet 
gewoenlic hebben geweest dagelicx bidden te gaen voer 
der liede doeren selen oic moeten syn ende leven als 
goede kersten liede na ordinantiën ende geboden der 
heiliger kerken, van goeden name, goeder fame ende 
eersamer wandelingen. Die niet mit haren lasteliken 
ende quaden leven ende regiment tot armoeden comen 
syn, maer overmits haren groten, langhen en getruwen 
aerbeide of dienste so onmachtich ende onvermogende 
syn worden van haren liven ende leden, dat si voertaen 
werken mit haren handen niet meer gecrigen noch 
gewinnen en connen. Ende die anders ghene goide noch 
renten en hebben op te leven. Die welke arme niet uut 
beden, gonsten, gedrangen oft ontsien van yeman, mer 
uut rechten ontfermherticheit ende caritaten, allen 
beden, gonsten ende gedrange uutgesteken. 

1) Inden iersten dat die voerscreven mannen selen 
moeten vry syn ende onghebonden van allen banden 
des huwelecs ende van allen ordenen ende anderen 
lasten, sunderlinghe van kinderen in haren broede ende 
plichte wesende ende van alre scout, calangien ende 
beswaernisse wesende, daer die voerscreven godshuyse 
moyenisse af comen mochte. *)Ende die oec niet 
ghewonen hebben gheweest daghelyc bidden te ghane 
voerder goeder lieden selen. Oec moeten syn van leven 
als goede kersten lieden na der ordinancien ende 
gheboden der heyligher kerken, van goeden name, van 
goeder famen ende eersamer wandelinghen. Die niet 
met haren lasteliken ende quaden leven ende regemente 
tot armoede comen syn, maer overmits haren groten, 
langhen ende ghetrouwen arbeide so onmachtich ende 
so onvermoeghende syn worden van haren live ende 
leden, dat si vordane werkende met haren handen niet 
meer (f2v) ghecrighen noch ghewinnen en konnen ende 
die anders ghoen goet noch renten ende hebben opte 
leven.  
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Breda apostelhuis Anselmus Smit Brussel apostelhuis Willem en Jan Bont Leuven Zeven Slapers 
2) De welke armen uyt rechter medoechsaemheden, 
caritaten ende ontfermherticheyden, uytgesteken 
alle beeden, gonsten, gedranghe ende ghyften, oft 
andere genieten, sellen worden gecoren ende in 
deesen gasthuyse ontfaen by den persoonen oft 
prochiaens van Onser Liever Vrouwenkerken van 
Breda ende van Der Hagen, als sy oft eenich van 
hen resideren sellen, oft anders by een oft tween 
van der capitulen aldaer, die by den decken ende 
capittelen daer toe sellen worden gestelt, ende oic 
by twee kercmeesters van Onser Vrouwe 
voorscreven ende twee Heilige Geestmeesteren 
aldaer. Ende in twydrachten van hen luyden sellen 
die heeren, die deken en capittele voirscreven 
overmans syn ende sluyten. Behoudelyc dat wy 
testamentoirs voerscreven, also lange als wy oft 
yemant van ons by der gracien Goyds leven sellen, 
selve ghyfters syn sellen op dat wy willen 

2) Ierstwerf alsoe dat voirscreven testament begrypt bi 
ons ende na ons bi den prochiaen, kerkmeesteren ende 
proviseurs van den Heiligen Geest van Sinte Goidilen 
eendrechteliken daer toe genomen ende gecoeren selen 
werden om aldaer te bliven haere leefdage lanc ende 
gevoidt te syn van den goeden des goidshuys 
voirscreven 

2 (vervolg) De welke arme niet uyt beden, gonste, 
ghedranghe oft ontsien van yemande, met uyt rechter 
ontfermherticheiden ende caritaten alle beden, gonsten 
ende ghedrunghen uyt ghesteken ghelyck biden 4 
rentmeesteren der stat van Loven die’t t’ghemeyn goet 
van der voerscreven stat van Loven in handen hebben 
selen altoes ten tide als dat gheboren sal, daer toe 
ghenomen ende ghecoren selen voer den om aldaer te 
bliven al haer leefdaghe lanc ende ghelaeft ende 
ghevoet te sine vanden goede des voerseiden huys. 

3) Ende om dit gasthuys ende arme brueders ter 
eeren Goyds ende gemeynen profyte der Stadt ende 
‘tsLants voirscreven wel te regeeren, soe salt 
gelieven den eerbaren heeren drosset, schoutet, 
burgemeesteren ende schepenen der selver Stadt, te 
kiesen, te ordineren ende te setten twee eerbair, 
zedige ende van goeden levene knapen ende 
mannen uyter stadt ende vryheit voerscreven. de 
welke momboirs ende provisoirs sellen syn des 
huys ende der brueders voerscreven. 
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Breda apostelhuis Anselmus Smit Brussel apostelhuis Willem en Jan Bont Leuven Zeven Slapers 
4) Ende dese momboirs sellen kiesen eenen uytten 
brueders, die dair nutste toe sal syn, die men 
besorger heeten sal, om te regeerne ende te 
bestuerne alle dingen, oic te gebiedene den brueders 
tot dat sy te doen sellen hebben, oerlof te gevene 
op’t bescheyde, de welke oic vreedsam syn sal ende 
nyement verdrucken, sorge ende last dragen van 
allen dingen gedaen te wordene. Deese momboiren 
sellen altyt toesien oft gasthuys wel geregeert wort 
van den genen die’t binnen huys te regeren hebben, 
sonderlinge dat men gheen overtollicheyt en doe, 
daer men mede t’achter soude comen ende 
t’scanden. Oec sal men alle saken welkerhande dat 
se syn, het syn van goeden, van persoenen, van 
geschille, van discorde, van twiste, oft van eenige 
saken die den voerscreven gasthuyse, ofte enige 
werliken persoenen, die daer toe hooren sellen, in 
eeniger manieren aenrurende, by deser momboiren 
bescheyden, ordineren, verclaren ende bestellen, 
oec alle mesdaden metten brueders corrigeren na 
alle gelegentheyden der saken, het en ware dat de 
saken hen te swaer oft te lastich worden, die souden 
dan uytgerecht, gecorrigeert ende gedoemt worden 
by den drosset, schoutet, burgemeesteren ende 
scepenen voirscreven, sonder yemant anders 
toeseggen, toedoene, onderwindens, oft anders 
recht daer toe te hebben. Voert soe en sellen die 
brueders niet beclappen heymelic oft openbaer 
haren momboren, provisoren, regenten oft 
besorgeren gheensins, mer onderdanigh syn ende 
gehoersam in doen en laten, maer bevonden die 
brueders openbaer gebreck oft last in de 
voirscreven momboirs ende besorgere, dat sellen sy 
hen selve guetelyc ende zedichlyc seggen, oft den 
voirscreven drosset, schouthet, burgemeesteren 
ende schepenen, de welke daer om dan andere 
momboire sellen mogen ordineren ende stellen. 
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Breda apostelhuis Anselmus Smit Brussel apostelhuis Willem en Jan Bont Leuven Zeven Slapers 
5) Noch sal men kiesen by den momboirs, 
toesienders ende brueders, twee uyten bruders die 
daer toe profytelyc sullen syn, ontfanghers 
geheyten, de welke ontfaen sellen alle renten, 
goeden ende profyten, hoetaenich die syn sellen, 
toebehoorende den voirscreven gasthuyse, ende 
voert uytgeven by rade ende consente des 
toesienders, versien ende bewerven spyse, dranck, 
hout, torff, wullen ende lynen laken, ende allet des 
men daer redelyc behoeven sal, ten meesten profyte 
ende ter goeder tyt. Ende om dese dingen trouwelyc 
ende wittelyc te doene, sellen sy sunderlinge eet 
doen, ende allen halven jare, oft van jare tot jare, 
rekeninge doen voer die momboirs ende gemeyne 
brueders, daer yegelyc redelyc ende zedichlyc af 
ende toe sal mogen spreken, ende calengeren totten 
meesten profyte, sonder argelist. Deese ontfangers 
sal men tallen drie jaren den outsten afsetten ende 
eenen anderen metten genen die blyft aansetten, het 
en waere dat yemant gebreekelyc waer, dien mach 
men altyt afsetten ende corrigeren, verdient hy des. 
Mede sal men dair oic hebben ende hueren een 
sterck, eerbaer, doechdelyc joncwyf, die haer 
verstaen sal van des men daer te doen sal hebben, 
ende dat te doene, die oic ter mercht visch, vleysch 
ende anders sal coepen, trouwelyc ende altyt by 
rade ende bysyne der ontfangers, oft ten minste 
horer eenre. 

  

6) Ende waert dat yemant van der brueders ’t selve 
joncwyf, oft andere dieners voirscreven, met 
achterspraken, quaden worden oft slagen overloede, 
dien sal men corrigeren na gelegentheyt der saken, 
maer bevonde men in der waerheit dat yemant van 
den brueders met haer oft met andere vrouwen 
vleyschelyc te doen hadde, soe soudse men uyten 
huyse doen ende oerloven, ende die brueder soude 
verliesen die provende, ende al dat hy dair in’t 
gasthuys gebracht hadde.  
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Breda apostelhuis Anselmus Smit Brussel apostelhuis Willem en Jan Bont Leuven Zeven Slapers 
7) Ende voer eer yemant als brueder hier en sal 
worden ontfaen, sal hy inbrengen, bewisen ende 
overdragen, eewelyc ende erfelyc te hebbene, met 
vestingen, scepenbrieven oft anders, also dat 
behoerlyxte sal mogen syn ende vaste, alle syn 
erfelicke goede ende have, oec alle goeden die hem 
by versterven oft anders toe sellen mogen comen in 
eeniger manieren, tot behoef van ’t gasthuys 
voerscreven, om die onder die brueders in ’t 
gemeyne te bruykene, soe dat na hoere doot van 
hen niemende niet sal mogen versterven. 

3) Item hebben wy geordineert dat die voirscreven arme 
mannen brenghen selen ende schuldich syn te brenghen 
in tghemeyne allet dat sy hebben of vercrighen moegen, 
het sy mit arbeyde, in aelmoissen of van gichten of van 
versterfnissen of dat anderssins bi der gracien ende 
genaden Ons Heren hen toecomen mach in wat 
manieren dat sy ende dat men des in ‘tghemeyne sal 
gebruyken ende genyeten sonder der af yet te 
behouden, te verbergen, achter te steken of elders te 
beteren heymelic of openbairlic in eniger manieren. 
 

2) Item hebben si gheordineert dat si voerscreven arme 
bringhen selen ende sculdich syn te bringhen in’t 
ghemeyn alle dat si hebben oft vercrighen in’t 
ghemeyn alle dat si hebben oft vercrighen mochten het 
sy met arbeyden, in aelmoesen oft van ghiften oft van 
versterffenissen oft dat andersins bi der gracie ende 
ghenaden ons heren hem toe comen mach in wat 
manieren dat sy ende dat men des in’t ghemeyn sal 
ghebruken ende ghenieten sonder daer af yet te 
behouden ofte verberghen, achter te steken oft elder te 
bevel heymelyc offt openbaerlyc in enigher manieren. 

8) Sellen oec dese brueders, na dat versleten sellen 
syn haer oudste cleedere daer sy yerst mede in ’t 
gasthuys comen sellen, moeten dragen oec haer 
oudste cleden ende crapoenen van graeuwen wullen 
lakene. Ende des sellen die besorgers ende 
ontfangers uyten gemeynen goeden elken broeder 
besorgen, na dat hy des noottelyc ende te 
goederwys behoeven sal. Welke clederen men sal 
doen maken slechtelyc, sonder niewicheyden, even 
gelyc maecsel op allen reisen, dlaken te verboerene. 

  

9) Ende elc van dyen sal oec in synre incoemst 
inbrengen een bedde, twee paer slapenlaken, sargie 
oercussens ende andere daer toe behoerende, alsoe 
hy daer op cuysschelyc slapen ende liggen sal 
willen, oec den gasthuys te bliven na hare doot. 
Ende voert sal het gasthuys versien, behoudelyc dat 
yegelyc syndere cleedingen ende andere gewaden 
geraedsamlyc, spaerlyc ende cuysschelyc sal 
dragen, verwaren ende hanteren. 
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Breda apostelhuis Anselmus Smit Brussel apostelhuis Willem en Jan Bont Leuven Zeven Slapers 
10) Oec sullen sy alle dage, tot behoerliken tyden, 
als men daer toe luyden sal metter bellen, van 
geliken spysen ende drancke, daer nyemant gheen 
sunderlinge voerdeel hebben en sal mogen, te 
samen in eenen reefter eten ende drincken, 
sedichlyc, sonder clappen oft geruf (*) te maken. 

4) Item dat si dagelixs ende altoes te gader selen eten 
des morgens ende des avonts als dat sal geboeren na der 
ordinancien die men hen dair af gheven sal. Ende 
vredelic, manierlic ende zedichlic leven ende verkeren 
d’een mitten anderen, sonder mallicanderen te slaen, te 
stoten, te verdringen of enich meswende te doen of yet 
te verwyten of enighe onhoessche, onbehoirlike of 
ontemelike woirde te geven. Mer bliven ende leven in 
caritaten ende oitmoedelic in bruderliker minnen. Ende 
waert dat haerre ennich in den voirscreven dingen of 
anderssins misdade of hem ontginghe, die soude dair af 
gecorrigeert werden alsoe na der gelegentheit van der 
misdaet dair toe behoiren sal.  

3) Item dat sy daghelyx ende altoes ende altoes te 
gader selen eten des morgens ende des avonts als dat 
sal gheboren na der ordinantie die men hem daer af 
(f3r) gheven sal ende vredelyc ende sedelyc ende 
manierlyc leven ende verkeren d’een metten anderen 
sonder malcanderen te stoten, te slaen ende te 
verdringhen oft enighe meswinde te doene oft yet te 
verwitene oft enighe onhoesche, ombehoerlyc oft 
ontemelyc woorde te gheven, maer bliven ende leven 
in caritaten ende oetmoedelyc in bruerliker minnen. 
Ende waert dat hare enich inden voerscreven dinghen 
oft andersins mesdade oft hem ontghinghe, die soude 
daer aff ghecorrigeert werden also na der 
gheleghentheit van dern misdaet die daer toe behoren 
sal.  

11) Ende dan in der stadt van der Benedictie 
yegelyc lesen een Pater Noster ende Ave Maria. 
Ende voer die gratie oec een Pater Noster ende Ave 
Maria. Ende sunderlinge alle avonde, deese gratie 
geseit, sal een van hen, dient toebehoert, een belle 
luyden, ende dan sellen sy noch Goede loven ende 
seggen aldus: Ontfermhertige Heere God, sceppere 
des hemels ende eertryx, geloeft ende bedanct 
moestu syn van allen dinen goede die du ons armen 
sondigen menschen gedaen ende verleent hebst, wy 
bidden dy oec by der verdienten ende middelingen 
dynre gebenedider Moeder ende Maghet der 
Maechden, ende aller dynre liever heiligen, dattu 
onser ontfermen willes ende vryen van allen 
sunden. 

13) Item selen si des avonts tylic thuys comen ende 
vergaderen. Ende als geheten selen hebben ende 
geseecht een Pater Noster ende een Ave Maria sal een 
van hen die daer toe geordineert sal werden een belle 
luden twee werven ende dan selen sy vergaderen om 
noch Gode te loven. Ende selen aldus seggen: Lieve 
heere God, almechtige sceppere des hemels ende der 
erden, gebenedyt, geloift ende gedanct moetti syn van 
allen uwen goede dat ghy ons gedaen ende verleent 
hebt. Wy bidden u dat ghy onser ontfermen wilt ende 
vryen van alle sunden  

11) Item selen si des avonts tytlyc thuys comen ende *) 
als si gheten selen hebben ende gheseit 1 Pater noster 
ende Ave Maria, sal een van hem die daer toe 
gheordineert sal werden een belle luyden twee werven 
ende dan selen si vargaderen om noch Gode te loven 
ende selen aldus segghe: Lieve Here God almachtich 
sceppere des hemels ende der erden, ghebenedyt, 
gheloeft ende ghedanct moeten syn van allen uwen 
goede dat ghy ons ghedaen ende verleent hebt. Wy 
bidden U dat ghy onser ontfermen wilt ende vriën van 
allen sunden.  
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12) Wy bidden dy oec voer onsen edelen Heer ende 
Vrouwen tsLands van Breda ende hair geboirten, 
raide, rechters ende ingesetene tsLands, oec voer 
die lieven zielen sheeren ende meesters Anselmi, 
funderer ende ghyfter deser aelmoessen, synre 
testamentoirs, als sy te zielen comen sellen syn, oec 
voer alle gelovige zielen die van deser werelt 
gescheyden syn, daer die heilege kerke voer gebiedt 
te biddene, ende aller andere levende ende doode, 
die ons goet gedaen hebben ende dagelicx doen, 
dattu lieve ontfermhertige Heere God dier 
ontfermen willes. Ende spreken dan te samen Pater 
Noster en Ave Maria. Als men ter tafelen geseten 
sal syn, sellen dienen twee van de bruedere, de 
welcke namaels eten sellen, seggende oec Pater 
Noster ende Ave Maria als voirscreven is, spyse 
ende dranck thamelyc opsettende ende afdragende, 
die scotelen, potten ende anders dat gebesicht is 
wasschen ende schickelyc opsetten. Ende dit sellen 
sy doen met weken, te wetene twee oudste in den 
huyse ontfaen deen weke, ende alsoe vervolgende 
ander twee, met welken ouderdomme sy hem oec 
hebben sellen in gane en stane ende doen deen den 
anderen eere. 

13 (vervolg) ende dair na sal hy seggen: nu laet ons 
bidden voir onsen geduchtegen heere ende vrouwen van 
Brabant en haerre geboerte, voir sinen edelen raidt, 
voir die goede Stat van Bruessel, voir heeren Willem 
Bont wylen, canonick ende canter van sinte Goidelen 
onsen fundeerder ende voir syn testamenteurs die dit 
goidshuys na sinen utersten wille volbracht hebben. 
Ende voir alle andere die ons goed gedaen hebben ende 
dagelics doen ende oic voir alle geloevige zielen die 
van deser werelt verscheyden syn. Dat Onse Lieven 
Heere hoerre alre ontfermen ontfermen wille ende laet 
ons dair voir spreken elc ons een Pater Noster ende een 
Ave Maria 
 
12 (vervolg) Ende als sy eten selen gaen een Pater 
Noster ende een Ave Marie. Ende desgelycs nae den 
eten voir haer gratie eenen Pater Noster ende eenen Ave 
Maria. 

11 (vervolg) Ende daer na sal hy segghen:  Nu laet ons 
bidden voor onsen gheduchtighen here en vrouwe van 
Brabant ende haer gheboorte en voer haren edelen 
Raet, voer die goede stat van Loven, voer Jan 
Keynoghe Wouterssone onser fundeerder ende voer die 
rentmeesters die voor ons gheweest hebben ende nu 
syn, die dit voerscreven huys na Jan Keynoghes 
utersten wille hebben volbracht ende voor alle anderen 
die ons goet ghedaen hebben ende daghelyx doen. 
Ende oec voer alle ghelovighe zielen die van deser 
werelt ghesceiden syn dat Onse Lieve Here harer alre 
ontfermen wille ende ons daer voor sprecken elck enen 
Pater Noster ende enen Ave Maria. 
 
10 (vervolg) ende desghelyx na den eten voer haer 
gracie enen Pater Noster ende enen Ave Maria. 
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13) Ende niemant die gesont is en sal alleene in 
synre cameren maeltyt houden, het en ware dat 
yemant proeffelyc ziec waere. Ende die ziecke 
sellen die brueders alle, ende mede sonderlinge 
twee daer toe geordineert, dies macht hebben, 
visenteren van den troesten, heffen, leggen, bystaen 
ende anders na der zieckten bruederlyc, mynlyc 
ende kerstelyc hanteren tot der doot toe, eest dat 
Gode alsoe gelieft. Ende so wie in aldusdanigen 
ende anderen werken van ontfermhertigheyden hem 
weygerde ende wederspenich maecte, die soude 
men uyten huyse doen, sonder weder te hebben dat 
hy daer inbracht hadde. Boven al sal men neerstelyc 
in’t begin van der ziecten besorgen dat sy haer 
Sacramenten van der heiliger kerken mogen 
hebben. 

10) Item gevielt dat ennich van hen siec worde soe 
selen die andere van hen of hoirre ennich dair toe 
gedeputeert die daer toe nutste ende ende bequemlicste 
syn sal dien siecken bystaen ende helpen bruederliken 
ende getruweliken ende oic willichliken op hope ende 
troeste dat men hen als hys te doen sal hebben 
desgelycs wederom doen sal. 
 

8)Item ghevielt so dat enich van hem sieck werde so 
selen die andere van hem oft harer enich daer toe 
ghedeputeert ende die daer toe nutst ende bequamelyxt 
syn, sal dien sieken bistaen ende hulpen bruderlyc ende 
ghetruwelyc ende oec willichlyc op hopen ende troest 
dat men hem als hys te doen sal hebben des ghelyc 
weder doen sal. 
 

14) Sellen oec tsavonts, tot poynteliker uyren 
sedichlyc slapen gaen, ende elc voer syn bedde 
lesen op syn knyen vyfwerf Pater Noster ende enen 
Ave Maria, almede ende desgelyc tot haren 
opstaen, voer hem ende voer dye voirseit syn. 
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15) Ende neerstelyc ende scerpelyc toesien vier 
ende kersen sekerlyc bewaert te wordene altyt, 
houdende puntelyc ende boven al bedden, lywaet 
ende al dat dair toebehoert sinnelyc ende cuyslyc, 
lywaet oec te wasschen te dragene, ende weder te 
halene, alst noot sal syn. 
Oec ummer onderlinge met haeren boeden ende 
met elken menschen sellen sy verkeeren, sonder 
yemant te slane, te quetsene, te verdruckene, oft 
eenich mesweynden te doen in woerden oft in 
werken, eenige onerlyke, onhoesche, onbehoerlike, 
partylike oft onteemelike worden te sprekene, oft 
gehengen onderlinge gesproken te wordene, mer 
leven in cartaten, oetmoedeliker ende bruderliker 
mynnen, sonder achtersprake, sonder kyven, oft yet 
te verwytene, ende neerstelyc altyt niet dan van 
Gode ende yet anders goets te sprekene ende te 
denckene 

  

16) Item sal niemant van hem in tavernen ten 
danse, noch tot geender werliker feeste oft anderen 
rumoeren gaen, maer sullen in huys bliven. Het en 
waere dat sy eenige nootsaken te doen hadden, de 
welke sy haren outsten te kennen sellen moeten 
geven. Eer hy hem eenige oerlof sal derven geven 
ende alsoe oerlof hebbende, sullen sy hem ander 
mogen uytgaen, ende dan terstont wederom thuys 
moeten comen, sonder met yemende onderwegen 
eenige ydele woorden oft onbehoirlike clappagien 
te hebbene. 

5) Ende dat si niet en selen moegen gaen in ennige 
taverne of in ennige stadt buten den voirscreven 
goidthuyse om ennich gelt te verteeren, noch anderssins 
moegen gaen dryncken, mer wilt hen yeman eersamens 
t’eten of te dryncken geven om Goids wille, so moegen 
sy gaen tot eersamer plaetsen sonder argelist. 

3 vervolg) Ende dat si niet en selen moghen gaen in 
enighe taverne oft in enighe stat buten den huyse 
voerscreven om haer ghelt te verteren noch andersins 
moghen gaen drincken. Maer wilt hem yemant 
eersaems te eten of te drincken gheven om Gods wille, 
so moghen si gaen ter oersamer plaetsen sonder 
argelist. 

17) Niement van hen sal sunderlinge honde houden, 
oft oec andere messen dan redelike broemessen 
dragen 
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18) Want oec ledicheyt wortele ende oerspronck is 
van allen sunden ende quaetheden, soe sal yegelyc, 
uytgenomen ziecke, moeten arbeyden ende last 
dragen, sunderlinge om die huyse ter goeder tyt in 
goeden staet te houdene hove, lande, beemde, dyke, 
heyningen ende anderen den Godshuyse 
toebehoerende beesten stouwen, gens ende weder 
brouwen, backen, water, torff ende hout te halene, 
vloere ende cameren te keerene ende te reynegen, 
ende voert alle dinc te doen dat noottelyc, orboirlyc 
ende profytelyc syn sal, ongeheyten oft by bevele, 
soe dat niemant na den anderen wachten, oft op den 
anderen hem verlaten sal mogen yet te doene, het 
en waere hem verboden. 

11) Item selen die voirscreven mannen gehouden ende 
verbonden syn te werken ende te arbeyden in allen 
oirbere ende proffyten des voirscreven goidshuys ende 
haers selfs, dats te weten in houte inne te dragen, dat te 
houwen, te stapelen ende te leggen, water te putten 
ende te halen, te helpen backen ende oic den hof te 
spaderen, te messen, te zayen, den wyngert ende bomen 
te verwaeren ende voirtaen alle dingen daer toe 
behoerende te doen alsoe verre als sy connen ende 
weten. Dair ynne die starcste ende mogenste, die 
crancste altoes verschoenen selen ende dat sy hoerre 
maerten die men hen setten sal bistendich ende 
behulpich syn selen op dat sy te bat van haere gedient 
moegen werden 

9) Item selen die voerscreven mannen ghehouden ende 
verbonden syn te werken ende te arbeiden in allen 
orbaer ende profite des vorscreven goodshuyse ende 
haer selfs. Dats te weten in hout in te draghen ende te 
stapelen ende te legghen, water te putten ende te halen, 
te helpen backen ende oec den hof te spaden ende te 
mesten, te sayen; den winghert ende bomen te 
verwaren ende vordane alle dinghen daer toe 
behorende te doene also verre als si connen ende 
weten. Daer in die stercke ende mogenste den 
crancsten altoes verschonen selen. Ende dat si haer 
maerten die men hem settern sal bistendigh ende 
ghehulpich syn selen opdat van haer ghedient moghen 
werden 

19) Voertane en sal men in dit Godshuys niet 
mogen houden feesten, maeltyden van bruloften oft 
anders van buyten. Oec sal niemant van den 
brueders eenige gaste van vrienden oft magen 
aldaer sunderlinge mogen herbergen om daer te 
vernachten oft in synre camere houden, maer wilde 
yemant spyse ende dranck om Gode hem geven, die 
soud men ter gemeynder tafelen ontfaen vriendelyc 
ende dancken Gode voor hem te biddene. Item 
sullen de voirscreven brueders tot eerbaren luden 
huyse genoidt synde, mogen gaen eten des noenens, 
met alleene met heuren twee tsamen ende met 
orlove des meesters 

 4) Item en selen die voerscreven mannen in’t 
voerscreven huys wonende gheen gaste van haren 
maghen oft vrienden aldaer moghen herberghen daer 
des nachts te bliven noch oec gheen vrouwen in haer 
camer houden oft laten vernachten noch tot hare tafelen 
setten sonder arghelist. 

20) Sellen oec die brueders met ordinancien ende 
behoerten ter weeke eens des vrydachs twee te 
gader, die daer sterck genoech sellen syn, binnen 
der Vryheit van der stadt metten (*) voer der goeder 
luyden doeren broot moeten bidden. 

8) Item selen sie oic schuldich syn mit ordinancien ende 
behoirten ter weken twee werven, dats te weten des 
dynsdaghs ende des donredaighs hoerre twee te gadere 
die die stercste ende vroemste van hen syn selen binnen 
der stadt van Bruessel mitter malen om hair broot te 
gaen 

6)Item selen si oec sculdich syn met ordinantie ende 
met behoerten twee mannen tegader ter weken eenen 
dach voer de noenen gaen om Gode binnen den stat 
van Loeven metter malen ende die selve twe mannen 
die dan om haer broot gaen  
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21) Ende oec tot allen spynde ende deylinge die 
men over dooden oft anders doen sal in der Vryheit 
voirscreven aelmoessen moeten halen ende dat hem 
gegeven sal worden, sonder eenich behendicheyt 
daer in te hebbene brengen haren ontfangers, om 
dat voert in ’t gemeyne te bekeerne 

8 vervolg) ende oic tot allen spynden die men binnen 
Bruessel doen sal om die aelmoessen te halen ende dat 
hen gegeven sal werden sonder ennige beheimdicheit 
daer inne te besigen te brenghen der maerten die en hen 
setten sal om dat voirt in’t gemeyne te bekeren. 

6 vervolg) ende haer weken hebben sellen t’allen 
spinden gaen die binnen der weken vallen selen om 
haer almoesen te halen ende dat hem ghegheven sal 
werden sonder enich behendicheit daer in te beseghen 
selen bringhen der maerten die men hem setten sal om 
dat voert in’t ghymeyn te bekeren. 

22) Ende waert dat yemant in ´t godshuys ontfaen, 
namaels bevonden werde met eenige quaden feyten 
oft openbaer alsoe moeylyc, pynlyc, scaeylyc, 
dronken, dicwille onbesceyden, dieff, ongetrouwe, 
ongehoersam oft andersins van also quade pytsen 
ende fame, dat hy onder die bruders niet behoerlyc 
oft vredelyc en waere te bliven, dien sal men uyten 
gasthuys ende geselscap van den bruders doen, 
nochtans sal daer bliven dat hy dair inbracht sal 
hebben, oft van sinen wegen noch toe mach comen 
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23) Maer waere yemant in ´t gasthuys ontfane ende 
na bevonden worde verwoet, sinloes, lazers oft van 
ander wreeder oft vreeseliker siecten van eenigen 
evele besmet oft anders also besiect daer andere 
menschen af besmet mochten worden, soe dat hy 
onder die bruders voerscreven niet en behoert te 
blivene, dien sal men uyten gasthuyse ende 
bruederschappe doen, maer wat van sinen wegen in 
den gasthuyse comen soude syn oft toecomen soude 
moghen, sonder dat versleten oft verbesicht waere, 
soud men hem wedergeven by raide van den 
momboiren ende brueders. Behoudelyc dat dese 
besiecte man oft mannen by ordinancien der 
voirscreven  momboiren van den getale der 
voirscreven derthiene persoenen sal oft sellen 
bliven, maer hem sal dan volgen na gelegentheyt 
synre siecten syn leven lanc buyten den 
voerscreven godshuyse, het sy een pont Vleems oft 
een half pont oft een derdendeel, gelyc den 
vorscreven momboiren redelyc duncken sal. 

14) Item opdat dese voirscreven arme mannen die aldus 
ontfaen selen werden te bat in payse, vreden ende rasten 
te gader syn ende bliven moegen, hebben wi 
geordineert, gevielt dat God verhuede dat hoerre ennich 
na dat hi ontfaen sal syn onrastelic verwoedt, zinneloes, 
dicwyle droncken ende onbescheiden of lazers worde of 
van eniger andere wreeder of vreeseliken siecheit of 
andere dair of andere menschen besmet of bevreest 
mochten werden of van eniger euvele besmet of dat hy 
waere een dief of ongetrouwe of anderssins openbaerlic 
ende merkelic van quaden pitsen of gediffameert of van 
quader samen, soe dat ’t voirscreven goidshuys ende 
die andere arme der af geschemt ende gemoyet mochten 
werden. Soe hebben wy geordineert dat dese die aldus 
gebreckelic waeren also saen als dat ter kennissen 
comen sal syn van ons of van den voirscreven 
persoenen die namaels die ontfangen ende ynne setten 
selen ende dat inder waerheit bevonden sal syn terichs 
uut den voirscreven goidshuyse geset ende gewerpen 
selen werden mit allen dien dat daer syn sal van den 
ghenen dat sy dan bracht selen hebben ende te mael 
beroeft syn ende bliven van allen den profyte, solaes 
ende gerieve des goidshuys voirscreven. By alsulker 
voirwerden wairt dat si in ’t voirscreven goidshuys doe 
si der ynne ontfaen worden hadden bracht ennige 
havelike goede dat hen die selen moegen volgen alsoe 
verre als die sake haerre uutwerpinge comen weren bi 
den gehinge Ons Liefs Heren ende niet uut haeren 
eygenen consente ende quade wille. Want soe soude 
men se om die saken voirscreven uutwerpen te ewigen 
dagen sonder hen yet te laten volghen van al dat si der 
ynne bracht hadden. 

12) Item op dat deze voerscreven armen mannen, die 
aldus ontfaen selen werden, te bat, in payse, in vreden 
ende in rasten te gader syn ende bliven moghen, 
hebben ghoordineert die voorscreven rentmeesters 
ghevielt, dat God verhuede, dat hare enich na dat hy 
ontfaen sal syn onrastelyc, verwoet, sinneloes dicwyl 
ende ombescheiden oft lazers worde oft van anderen 
wreeden siecheiden oft andere vreseliker syecheiden 
daer ander menschen mede besmet oft ghevreest 
mochten werden oft van enighen evele besmet oft dat 
hy waere besmet oft dat hy een dief ware oft 
onghetrouwe oft andersins openbaerlyck ende 
merkelyck van quaden pitsen ware oft ghediffameert 
oft van anderen quaden famen so dat voerscreven huys 
ende die andere arme daer af bescheemt ende 
ghemoeyt mochten werden, so hebben sy ghoordinoert 
dat dese die aldus ghebreckelick waren also saen als 
dat kennissen comen sal syn van hem oft van den 
anderen voerscreven personen die namaels die ontfaen 
ende inne setten selen. Ende dat inder waerheit 
bevonden sal syn ter rechts uyt den voerscreven huyse 
gheset ende ghewerpen selen werden met alle dat daer 
syn sal van den ghenen dat *) si daer in bracht selen 
hebben ende te male beroeft ende quyt selen syn ende 
bliven van alle den profite solaes ende gherief des 
voerscreven huys bi alsulker vorwerden waer’t dat si 
in’t voerscreven huys doen si daer in ontfaen werden 
hadden bracht enighe havelike goede dat hem die (fol. 
5v) selen moghen volghen also verre als die saken bi 
huer uytwerpinghen comen ware bi den ghehinghen 
Ons Liefs Heren ende niet uyt harer enich consent ende 
quaden wille, want sondmensen om die saken 
voerscreven uytwerpen te ewighen daghen sonder hem 
yet te laten volghen van al dat si daer in bracht hadden. 
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24) Woude oec yemant van den brueders in ´t 
gasthuys ontfaen synde, uyttrecken om elders beter 
heenencomen te hebbene, dat mocht hy doen , maer 
dan soude den gasthuyse blyven als hy wech waere, 
wat van sinen wegen incomen waere oft noch toe 
mocht comen 

  

25) Ghevielt oec dat yemant van de bruders hyer in 
ontfaen , namaels also vroem ende sterc worde, dat 
hy yet mochte winnen binnen den huyse oft buyten, 
dat sal hy moeten doen ende syn winnynge, sonder 
yet af te doen, in´t gemeyn profyt brengen den 
ontfangers, die oec dair af rekeninge doen sellen, 
behoudelyc dat nyemant buyten en sal moghen 
trecken om yet te winnene sonder oerloff van den 
momboiren ende regeerders van den bruederen. 
Ende soe wie dit niet doen en wilde dien soud men 
uyten huyse ende bruederscap doen ende soude oec 
daer laten ´tselve dat dair van sinen wegen comen 
was 

  

26) Ende waer yemant van den bruederen, overmits 
correctien oft anders, uyten gasthuyse ende 
bruederscap ghedaen ende beroeft, dien en soude 
men nummermeer om yemans beden, gebeden oft 
geenrehande saken wille weder in mogen nemen. 

  

27) Oec overmids dat elc van den menschen der 
Vryheit ende ´tsLants voirscreven deser aelmoesen 
deelachtich sal mogen werden, soes ellen die 
brueders in ´t gemeyne alle jaere een bede mogen 
hebben binnen der Vryheit van der stadt ende 
dorpen ´tselfs Lants, sonder yemant hier namaels 
yet aentesien. Ende om dese bede sellen omgaen 
twee momboirs ende twee brueders binnen der 
vastenen oft alst hem gelieven sal. Ende die dach 
sal men in der kerken doen condigen tot Breda ende 
anders daert behoeren sal 

9) Item dat si des sondaighs ende des heilichs daighs 
selen comen sitten in den omloepe van den chore van 
Sinte Goidilen in die zuytside, tegen die side doer van 
den choere om die aelmoissen der goeder liede aldaer te 
verwachten ende die te brenghen den voirscreven 
goidshuyse om aldair in ‘t gemeine te comen ende 
geworpen te werden in een busse die men dair toe 
maken sal. 
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28) Voertane om te verdienen dese aelmoessen hier 
gesticht oec metter goeder luyden toedoene, sellen 
die brueders hem Gode, synre gebenedide Moeder, 
den tweelleve apostelen ende allen heiligen pynen 
op te dragene ende hem te dienen altyt met innyger 
hertten, hoerende ten mynsten alle dage den 
heyligen dienst van der missen daer´t hem 
gerieffelyxte sal mogen syn. Ende sellen voertaen 
dagelycsche getyden sculdich syn te lesene, te 
mittentyden, missen ende vesperen, voer elx seven 
Pater Noster ende alsoe veele Ave Maria. Ende ten 
anderen cleynen getyden te wetene prime, tertie, 
sexte, noene ende completen, telken getyde drie 
Pater Noster ende drie Ave Maria. Hem niet 
t’onschuldigen, maer goeder bedingen ende werken 
te doen mogen sy voer levenden ende doode 
voirscreven. Ummer sellen sy oec ten sermonen 
gaen daer´t hem sal mogen geboiren, ende te gader 
met haren besorgeren oft meesteren ende by een 
bliven  ende als die sermone oft diensten sullen syn 
gedaen, wederom thuyswaert comen. Ende waer´t 
dat haer meesteren of besorgeren met eenen oft met 
tween langer bleve, soe sellen dander t´samen 
thuyswaert gaen zedichlyc ende thamelyc alst 
behoeren sal. Sellen oec by raide van haeren 
prochiaen hem stellen ende sitten dickwyle te 
biechtene ende alle jare, principalyc te Paesschen, 
ende ter anderen drie hoechtyden, te weten Sinxen, 
Alreheiligermisse ende Kersavonde, totten Heiligen 
Sacramente te gane ende dat werdelyc te ontfane als 
kerstelice goede luyden, het en waere dat yemant 
van crancheiden, siecten oft om anderen wittige 
nootsaken ontschult hadde om dese naeste poynten 
voirscreven niet te mogen doen. In der kerken 
sellen sy altyt by een staen en sitten daer sy 
gerieffelyxte sellen mogen.  
 

7) Item selen sy by raide van horen prochiaen hen 
stellen ende saten dicwile te biechten te gaen ende alle 
iaeren te gaen ten alre minsten eens totten Heyligen 
Sacramente ende dat oitmoedelic t’ontfaen alsoe goede 
kersten liede schuldich syn te doen. Ende oic alle dage 
ten minsten een misse te hoerenen, het en were dat sy 
dat om crancheiden of siecheiden wille niet gedaen en 
consten of om andere wittige noetsaken onscont 
hadden. 
 
12) Item selen sie voir hoeren dagelicsche getiden het 
en were dat sys van crancheiden niet gedaen en consten 
schuldich syn te lesen ter eeren Ons Heren Goids, synre 
gebenedider moeder ende der heileger twelve apostelen 
te metten tide seven Pater Noster en seven Ave Marie. 
Ende alsoe vele te vesperen ende ten anderen cleinen 
getiden, te wetene is te prime, dercien, sexte, noene 
ende completen, telken getiden een pater noster ende 
een ave Maria.  
 

5) Item selen si bi rade van haren prochiaen hem 
stellen ende saten dicwile te biechten te gane. Te 
minsten alle jare eens te Heylighen sacramente te gane 
ende dat oetmoedelyc t’ontfane. Also dat goede 
kerstenen (3v) liede sculdich syn te doene. Ende oec 
alle daghe te minsten oen misse te horen ten ware dat si 
dat om crancheiden oft siechede wille niet ghdoen en 
consten oft om ander wettighe nootsake ontscout 
hadden. 
 
7) Item dat si des sondaechs selen gaen in haer prochie 
haer ghebode ende een *) misse horen te minsten 
aldaer ende voert so sellen sy des heylighen daechs 
ende des werck daechs comen in Sinte Peterskerke die 
seven ghetiden hoeren also verre als si connen ende 
moghen ten ware dat si behoerlike nootsake hadden 
van werck oft siecheden oft anders na goeduncken der 
rentmeesters. Ende oft hem yment yet om Gode gave in 
gelde het waer inde kerke oft daer buten, dat si dat 
bringhen selen in**) een busse daer oen brueder by 
wesen sal. Welke busse staen sal in haer huys daer die 
rentmeesters den sloetel af hebben selen. 
 
10) Item selen si voor haer daghelyx ghetiden ten ware 
dat sys can crancheiden niet ghedoen en consten 
sculdich syn te lesen ter oeren ons Heren Goods ende 
synre ghebenedider Moeder ende der Heiligher 
drivoldicheit ter mettentide 7 Pater Noster ende 7 Ave 
Maria. Ende also vele ter vesperen ende ten anderen 
cleynen ghetiden es te weten te pennen, tercie, sexte, 
noene ende (fol 4v) completen telken ghetide enen 
Pater Noster ende 1 Ave Maria  
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Breda apostelhuis Anselmus Smit Brussel apostelhuis Willem en Jan Bont Leuven Zeven Slapers 
29) Alst oec by der gracien Gods gevallen sal dat 
yemant van den bruders aflivich worden sal, dien 
sellen sy alle, oft eenich van hem ende niemant 
anders in haren bruederlike grauwen clederen 
voirscreven kerstelyc ende minlyc voer syn ziel 
bedende ende lesende, ten grave dragen ende 
begraven daer dat in der prochien van der Hagen 
behoeren sal. Doende daer voer haerre zielen 
uytvaerde metter behoerten, tamelyc na den armen 
staet der arme gasthuysbruederen, sonder 
maeltyden, het en waere dat eenige vrienden van 
des doots wegen dat anders costeliker doen 
wouden, sonder des gasthuys last oft cost. Sellen 
oec alle te gader syn in ´t begraven ende uytvaerden 
voerscreven die gene die geen ontschult en hebben 
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Breda apostelhuis Anselmus Smit Brussel apostelhuis Willem en Jan Bont Leuven Zeven Slapers 
30) Ende om dese ordinancie des te beter ende 
vaster gehouden te syne, sal yegelyc geloven in´t 
yerst van synre incomst in goeder trouwen, elc ende 
alle poynten hier voorscreven na syn beste ende 
vyff sinnen als een goet mensche te houdene ende 
te doen houden na syn macht. Onderdanich te syn 
den momboirs, besorgers ende allen anderen dienen 
ende trouwelyc te helpen behouden die goede den 
gasthuyse toebehoerende ende die verloren souden 
mogen worden weder helpen vercrigene met recht 
oft metter minnen. Heymelike saken van den huyse 
oft der brueders heymelyc te houden ende niet te 
openbaren. Syn medebrueders voer niemant anders 
te rechte te treckene dan voer die momboirs. Ende 
brueders te houdene dat sy luyden ordineren sellen 
d´ongehoersame brueders also dat behoeren sal te 
helpen doemen ende rechten, haet ende nyt 
uytgesteken, sonder om eeniger saken 
voregenoempt dat te laten, syne correctie aen te 
nemene oetmoedelyc, het waer van uyten huyse 
ende bruederscap gedaen te wordene oft anders 
ende daer niet tegen te comen heymelyck, openbaer 
oft anders geensins met eeniger magen oft vrienden 
daerom te moeyene. Ende soe wie sonderlingen 
tegens desen geloven gewaerschout  (d) dair tegen 
dede, soud men uyten huyse ande bruderscap doen. 
Ende Godshuys sal behouden syn goet dat daer van 
sinen wegen comen soude syn. Sellen daerom 
geheelic hem scicken om alles met doechden te 
volbrengene ter eeren Gods, soo dat hy hem ende 
alle kerstelike levende ende doode ghyfteren ende 
besorgeren deser aelmoessen in syn eewige Ryke 
ontfaen gewerdige. Amen 
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Bijlage 2: De stichtingsakten van het gasthuis aan de Haagdijk te Breda dd 
30 mei 1455 
 
Origineel: SAB, Archief Stadsbestuur Breda, archief IA, rubriek XII, inv. nr. 2305. 
Stichtingsakte Manhuis 1455. Originele akte zonder de zegels.  
Afschrift in SAB, Collectie Havermans inv. Nr. 10 fol. 121-133v (stichtingsakte zelf), fol. 
134-134v en 135-136v (bevestigingen). Dit afschrift is gebruikt om de tekst uit de originele 
akte aan te vullen waar deze slecht leesbaar was door beschadigingen. 
Afschrift zeventiende eeuw in SAB, Archief Oudemannenhuis, inv. nr. 273.  
Afschrift in druk: Van Goor, Beschryving der Stadt en Lande van Breda (Den Haag 1744) p. 
533-544. In deze uitgave ontbreekt het deel over de overgedragen cijnzen. Gezien de 
schrijfvarianten heeft Van Goor zeker het afschrift van Havermans gebruikt voor zijn uitgave. 
De nummering is nu pas aangebracht om de vergelijking met andere statuten te 
vergemakkelijken. 
 
 
In nomine Sancte et Individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. 
Universis et singulis Christi fidelibus, presentibus et futuris, Petrus Cant, cantor, Johannes 
Braxatoris, Tesaurarius et Johannes Figuli, canonici ecclesie Beate Marie Antwerpiensis, 
Cameracensis diocesis, executores testamenti et ultime voluntatis quondam reverendi in 
Christo Patris et Domini, domini Anselmi de Breda, Sancte Sedis Apostolice prothonotarii ac 
literarum apostolicarum correctoris, et decani dicte Ecclesie Antwerpiensis. Salutem in 
Domino sempiternam, cum infra scriptorum notitia veritatis. 
 
Cum nuper, videlicet anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo nono, die 
prima mensis augusti, Florentie, apud monasterium Sancti Anthonii, prefatus quondam 
reverendus pater, dominus Anselmus, prothonatarius, suum in eius ultima voluntate condens 
testamentum, inter caetera plenam et liberam nobis dederit potestatem, facultatem et 
auctoritatem ordinandi et disponendi de omnibus et singulis bonis suis mobilibus et 
immobilibus, ubicunque et in quibuscunque consistentibus, salvis suis in eodem testamento 
expressis particularibus ordinatis et legatis, prout nobis et conscienciis nostris in hac parte 
videretur expedire.  
Nos singulis legatis particularibus et alliis in dicto testamento expressis ordinationibus, iuxta 
ultimam voluntatem huiusmodi deliberatis, solutis et adimpletis, de residuis etiam et 
supercrescentibus eiusdem quondam domini testatoris bonis et rebus repertis, collectis et ad 
manus nostras deductis, nonnullis miserabilibus ac piis, ac alliis personis et locis, pro eius 
animae salute, quemadmodum conspeximus id iuxta rei qualitatem expedire, factis subsidiis et 
elargitionibus. 
Tandem praemeditantes tremendi et districti Judicis sententiam, qua ipse de dispensatione 
bonorum, maxime ab hiis qui plus ceteris in hoc seculo aliquid dispensandum acceperint, 
rationem petiturus est. Considerentesque, inter salutifera dispensationis et pietatis opera nulla 
praestantiora et validiora ad promerandam salutis gratiam, quam quae in hospitalitate 
miserabilium, egenarum et pauperum personarum impedentur, cum vix suavius et 
delectabilius turificium potest facere quisque Deo, quam curam gerere infirmorum, 
pauperibus et indigentibus subvenire. 
Revolventes etiam praefati quondam domini prothonotarii et suorum progenitorum caritatem, 
compassionem et favorem singulores, quos vructibus eisdem in hoc seculo erga valitudinarios, 
confractos, impotentesque pauperes viros, misericordia et pietate moti, exercere, dirigere et 
administrare visi sunt. 
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Volentesque et desiderentes caritatem, compassium et favorem huiusmodi insequi in hac 
parte, ac tanto amplius, quanto exinde relicte et adhuc superexistentia prefati quondam domini 
prothonotarii bona salubrius dispensari, pauperesque valetudinarii, debiles et egeni ab 
incommodis relevari ac pietatis et misericordie opera adimplere valeant, dictique domini 
quondam prothonotarii et primogenitorum suorum salus crescere possit. 
Ideo, anno millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto, die veneris, tricesima mensis 
Maji, hora prima eiusdem diei, vel quasi, pontificatus sanctissimi in Christo Patris et Domini 
nostri, domini Calixti, divina providentia pape tertii anno primo, in notarii publici et testium 
infrascriptorum, ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum, presentia, ad laudem et honorem 
domini nostri Jhesu Christi, sueque benedicte genetricis Virginum Virginis Mariae, ac 
duodecim Apostolorum eius, in remedium quoque et salutem animarum prefati quondam 
domini Anselmi prothonotarii et suorum primogenitorum, omnibus melioribus moda, via jure, 
causa et forma, quibus potuimus et deberemus, possumus et debemus, quandam domum sitam 
apud opidam de Breda, Leodiensis diocesis, in vico dicto ‘Den Haechdyck’, spectantem ad 
dictum quondam dominum Anselmum, prothonotarium, pro loco, hospitio et habitatione 
tredecim pauperum virorum, successivis futuris temporibus ibidem sub vita et forma 
communi vivendi inferius annotata recipiendorum, ordinamus et deputamus. 
Ita tamen, quod ob egalitatem reddituum in hoc exordio ordinationis huiusmodi, dumtaxat 
octo personae, aut pauciores recipientur, quo quidem persone erunt viri honorum nominis, 
conditionis et fame, sub et cum modis et formis viventes et Deum colentes, prout inferius 
declaratur. 
Domumque praedictam pro receptaculo dictorum virorum, necnon redditus, bona et 
pecuniarum summas infrascriptas assignamus ac eisdem in et ad opus dictorum virorum, 
realiter et cum effectu pro futuris perpetuis temporibus effestucando renunciavimus, 
prefatarumque pauperum virorum congregationem et receptaculum, de et mediantibus domo, 
redditibus, bonis et pecuniarum summis huiusmodi fundamus ac ordinamus, deputamus, 
assignamus, renunciamus et fundamus per presentes, stipulatione per nos in manibus notaris 
publici infrascripti, vice et nomine omnium quorum interest, seu interesse poterit, quale in 
futuris recipientium prestita subsecuta. 
Rogantes in visceribus caritatis et requirentes reverendum in Christo Patrem et Dominum, 
dominum episcopum Leodiensem, ut fundacionis huius partes velit auctoritate sua ordinaria 
confirmare et approbare. 
Necnon illustrem et prepotentem dominum Johanem comitem de Nassou, de Dietze et de 
Vianden, ac dominum Patrie de Breda. 
Honestosque prudentes et circumspectos burgimagistros, scabinos, iuratos et consules dicti 
oppidi de Breda 
Quatenus ordinacioni, assignacioni et fundacioni huiusmodi annuere et consentire, ipsasque 
admittere, defendere et manutenere, ac ut participes esse valeant honorum operum dictorum 
fundatorum pauperum, eisdem aliquid gratiae et privilegii, pro relevamine et subsidio eorum 
majori caritative impendere velint et dignentur ...fecimus (*) prout et quemadmodum in 
quadam papiri carta, de super in vulgari Theutonico, pro laycorum pleniori intellectu, 
conscripta et confecta, plenius continetur et habetur, cuius tenor de verbo ad verbum sequitur 
et est talis. 
*) a) na impendere tot prout oorkonde slecht leesbaar, Van Goor slaat stuk over, Havermans 
stopt na dignentur en begint bij fecimus 
 
 
In den name Gode des Vaders, des Soens, ende de Heilichs Gheests, Amen. 
 
Cont sy allen ende yegelicken gelovigen menschen, die nu syn en namaels wesen sellen. 
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Dat wy Petrus Cant, cantor, Johannes de Brouwer, tresorier ende Johannes de Brouwer, die 
men heet de Potter van Breda, canoniken in onser Vrouwen kerken te Antwerpen, 
testamentoirs ende Hanttrouwige, geset ende gestelt by saligen gedachten wilen der 
eerwerdighs vaders in Gode ende heeren meesters Anselmi Fabri van Breda, choordeken van 
Onser Vrouwen kerken voerscreven, prothonotarys ende correctoris des Heilichs Stoels van 
Romen, in synen uytersten wille ende testamente, gemaect tot Florencen in synte Anthonys 
cloestere, in den jair Ons Heeren dusent vierhondert negen en veertich, des vrydaeghs, yerste 
dach van Oeghstmaent, in den welcken testamente ten lesten hy ons gegeven heeft volle ende 
vrye machte van allen ende yegelicken synen goede, ruerlike ende onruerlike, waer ende in 
wat manieren die syn, behoudelic andere poynten te voren gemaeckt, te ordineren, te bewisen 
ende te bestellen, alsoe ons ende onser consciencien dat goetdunken sal, ende gelikerwys hy 
ons volcomelic betroude.  
 
Aensiende des voorseyts heeren ende synre ouders saliger gedachten groete medoeche, 
saniheyden ende sonderlinge jonste, die sy by haren levenden liven gehadt ende gedragen 
hebben altyt tot ouden, inmechtigen ende crancken armen menschen, alsoe te volbrengen de 
werken van ontfermherticheyt, ende ter salicheden ende laeffenissen der zielen tsheeren ende 
synre ouders voerscreven. Hebben geordineert ter eeren Goyds, ons liefs Heeren Jhesu 
Christi, synre gebenedyde Moeder ende Maget der Maechden Mariën, ende synre heileger 
tweeleve Apostelen, in den huyse gestaen tot Breda op den Haechdyck, wylen den heeren 
voirscreven ontfaen te wordene in toecomenden tyden derthiene mannen, wesende als na 
bescreven staet.  
 
Ende overmids dat daer toe omme soe vele persoenen te voedene noch niet renten genuech en 
syn, soe sal men metten yersten beginnen mer met achte persoenen oft min t’onftane, maer als 
men alsoe vele renten vercregen heeft, dat elken persoene tot 13 personen toe, als voerscreven 
staet, een pont groot Vlaems erfelyc sal mogen gewinnen boven anderen commeren ende 
lasten, soe sal men volbrengen ’t getall tot derthien persoenen toe ende nyet meer.  
 
1) Ende dese mannen persoenen sellen moeten syn van eerliker namen ende famen, 
vreedsameren ende kersteliken levene, na de geboden der heiliger kerken, oyten ingesetenen 
der stadt ende der vryheit van Breda. Ten waere also dat men in der selver stadt en vryheit 
alsulcker armer lude niet genoech en vonde, als die provenden verschenen waren, soe soude 
men van alsulken geliken armen luyden als voorscreven staen opten dorpe des lants van Breda 
mogen nemen. Sonder de yerste ghyfte die wy testamentoirs sellen mogen doen tot tween 
personen toe van Breda geboiren als en woenen sy nu ter tyt daer niet. De welke sellen syn 
onbelast van religioser ordinen, huweliken, kynderen, schulden, calaengien oft anderen 
commer, van de welken den godshuyse ende bruederen moysel, scade oft last comen mochte. 
De welcke oic niet overmids haeren onnutten parsoenen oft anderen onbehoerliken levene, 
mer anders cranck, ende also onmachtich syn dat sy haer broet ende nootdorste niet gewinnen 
en connen, oic niet gewoonlyc en hebbben gheweest voer der goeder luyden hoeren broet te 
biddene, ende anders behoeftich ende arm, ende t’sestich jaer out, oft anders jongher oft 
ouder, dien der ghyfters der provenden van noode ende behoerlyc sal duncken gegeven te 
wordene.  
 
2) De welke armen uyt rechter medoechsaemheden, caritaten ende ontfermherticheyden, 
uytgesteken alle beeden, gonsten, gedranghe ende ghyften, oft andere genieten, sellen worden 
gecoren ende in deesen gasthuyse ontfaen by den persoonen oft prochiaens van Onser Liever 
Vrouwenkerken van Breda ende van Der Hagen, als sy oft eenich van hen resideren sellen, oft 
anders by een oft tween van der capitulen aldaer, die by den decken ende capittelen daer toe 
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sellen worden gestelt, ende oic by twee kercmeesters van Onser Vrouwe voorscreven ende 
twee Heilige Geestmeesteren aldaer. Ende in twydrachten van hen luyden sellen die heeren, 
die deken en capittele voirscreven overmans syn ende sluyten. Behoudelyc dat wy 
testamentoirs voerscreven, also lange als wy oft yemant van ons by der gracien Goyds leven 
sellen, selve ghyfters syn sellen op dat wy willen.  
 
3) Ende om dit gasthuys ende arme brueders ter eeren Goyds ende gemeynen profyte der 
Stadt ende ‘tsLants voirscreven wel te regeeren, soe salt gelieven den eerbaren heeren drosset, 
schoutet, burgemeesteren ende schepenen der selver Stadt, te kiesen, te ordineren ende te 
setten twee eerbair, zedige ende van goeden levene knapen ende mannen uyter stadt ende 
vryheit voerscreven. de welke momboirs ende provisoirs sellen syn des huys ende der 
brueders voerscreven.  
 
4) Ende dese momboirs sellen kiesen eenen uytten brueders, die dair nutste toe sal syn, die 
men besorger heeten sal, om te regeerne ende te bestuerne alle dingen, oic te gebiedene den 
brueders tot dat sy te doen sellen hebben, oerlof te gevene op’t bescheyde, de welke oic 
vreedsam syn sal ende nyement verdrucken, sorge ende last dragen van allen dingen gedaen te 
wordene. Deese momboiren sellen altyt toesien oft gasthuys wel geregeert wort van den 
genen die’t binnen huys te regeren hebben, sonderlinge dat men gheen overtollicheyt en doe, 
daer men mede t’achter soude comen ende t’scanden. Oec sal men alle saken welkerhande dat 
se syn, het syn van goeden, van persoenen, van geschille, van discorde, van twiste, oft van 
eenige saken die den voerscreven gasthuyse, ofte enige werliken persoenen, die daer toe 
hooren sellen, in eeniger manieren aenrurende, by deser momboiren bescheyden, ordineren, 
verclaren ende bestellen, oec alle mesdaden metten brueders corrigeren na alle 
gelegentheyden der saken, het en ware dat de saken hen te swaer oft te lastich worden, die 
souden dan uytgerecht, gecorrigeert ende gedoemt worden by den drosset, schoutet, 
burgemeesteren ende scepenen voirscreven, sonder yemant anders toeseggen, toedoene, 
onderwindens, oft anders recht daer toe te hebben. Voert soe en sellen die brueders niet 
beclappen heymelic oft openbaer haren momboren, provisoren, regenten oft besorgeren 
gheensins, mer onderdanigh syn ende gehoersam in doen en laten, maer bevonden die 
brueders openbaer gebreck oft last in de voirscreven momboirs ende besorgere, dat sellen sy 
hen selve guetelyc ende zedichlyc seggen, oft den voirscreven drosset, schouthet, 
burgemeesteren ende schepenen, de welke daer om dan andere momboire sellen mogen 
ordineren ende stellen.  
 
5) Noch sal men kiesen by den momboirs, toesienders ende brueders, twee uyten bruders die 
daer toe profytelyc sullen syn, ontfanghers geheyten, de welke ontfaen sellen alle renten, 
goeden ende profyten, hoetaenich die syn sellen, toebehoorende den voirscreven gasthuyse, 
ende voert uytgeven by rade ende consente des toesienders, versien ende bewerven spyse, 
dranck, hout, torff, wullen ende lynen laken, ende allet des men daer redelyc behoeven sal, ten 
meesten profyte ende ter goeder tyt. Ende om dese dingen trouwelyc ende wittelyc te doene, 
sellen sy sunderlinge eet doen, ende allen halven jare, oft van jare tot jare, rekeninge doen 
voer die momboirs ende gemeyne brueders, daer yegelyc redelyc ende zedichlyc af ende toe 
sal mogen spreken, ende calengeren totten meesten profyte, sonder argelist. Deese ontfangers 
sal men tallen drie jaren den outsten afsetten ende eenen anderen metten genen die blyft 
aansetten, het en waere dat yemant gebreekelyc waer, dien mach men altyt afsetten ende 
corrigeren, verdient hy des. Mede sal men dair oic hebben ende hueren een sterck, eerbaer, 
doechdelyc joncwyf, die haer verstaen sal van des men daer te doen sal hebben, ende dat te 
doene, die oic ter mercht visch, vleysch ende anders sal coepen, trouwelyc ende altyt by rade 
ende bysyne der ontfangers, oft ten minste horer eenre.  
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6) Ende waert dat yemant van der brueders ’t selve joncwyf, oft andere dieners voirscreven, 
met achterspraken, quaden worden oft slagen overloede, dien sal men corrigeren na 
gelegentheyt der saken, maer bevonde men in der waerheit dat yemant van den brueders met 
haer oft met andere vrouwen vleyschelyc te doen hadde, soe soudse men uyten huyse doen 
ende oerloven, ende die brueder soude verliesen die provende, ende al dat hy dair in’t 
gasthuys gebracht hadde.  
 
7) Ende voer eer yemant als brueder hier en sal worden ontfaen, sal hy inbrengen, bewisen 
ende overdragen, eewelyc ende erfelyc te hebbene, met vestingen, scepenbrieven oft anders, 
also dat behoerlyxte sal mogen syn ende vaste, alle syn erfelicke goede ende have, oec alle 
goeden die hem by versterven oft anders toe sellen mogen comen in eeniger manieren, tot 
behoef van ’t gasthuys voerscreven, om die onder die brueders in ’t gemeyne te bruykene, soe 
dat na hoere doot van hen niemende niet sal mogen versterven.  
 
8) Sellen oec dese brueders, na dat versleten sellen syn haer oudste cleedere daer sy yerst 
mede in ’t gasthuys comen sellen, moeten dragen oec haer oudste cleden ende crapoenen van 
graeuwen wullen lakene. Ende des sellen die besorgers ende ontfangers uyten gemeynen 
goeden elken broeder besorgen, na dat hy des noottelyc ende te goederwys behoeven sal. 
Welke clederen men sal doen maken slechtelyc, sonder niewicheyden, even gelyc maecsel op 
allen reisen, dlaken te verboerene.  
 
9) Ende elc van dyen sal oec in synre incoemst inbrengen een bedde, twee paer slapenlaken, 
sargie oercussens ende andere daer toe behoerende, alsoe hy daer op cuysschelyc slapen ende 
liggen sal willen, oec den gasthuys te bliven na hare doot. Ende voert sal het gasthuys versien, 
behoudelyc dat yegelyc syndere cleedingen ende andere gewaden geraedsamlyc, spaerlyc 
ende cuysschelyc sal dragen, verwaren ende hanteren.  
 
10) Oec sullen sy alle dage, tot behoerliken tyden, als men daer toe luyden sal metter bellen, 
van geliken spysen ende drancke, daer nyemant gheen sunderlinge voerdeel hebben en sal 
mogen, te samen in eenen reefter eten ende drincken, sedichlyc, sonder clappen oft geruf (*) 
te maken.  
*) Havermans: corrigeert geruf uit de originele tekst naar gerucht, Van Goor neemt dit over. 
Dit betekent dat Van Goor de transcriptie van Havermans uit de zeventiende eeuw heeft 
gekend en gebruikt. 
 
11) Ende dan in der stadt van der Benedictie yegelyc lesen een Pater Noster ende Ave Maria. 
Ende voer die gratie oec een Pater Noster ende Ave Maria. Ende sunderlinge alle avonde, 
deese gratie geseit, sal een van hen, dient toebehoert, een belle luyden, ende dan sellen sy 
noch Goede loven ende seggen aldus: Ontfermhertige Heere God, sceppere des hemels ende 
eertryx, geloeft ende bedanct moestu syn van allen dinen goede die du ons armen sondigen 
menschen gedaen ende verleent hebst, wy bidden dy oec by der verdienten ende middelingen 
dynre gebenedider Moeder ende Maghet der Maechden, ende aller dynre liever heiligen, 
dattu onser ontfermen willes ende vryen van allen sunden.  
 
12) Wy bidden dy oec voer onsen edelen Heer ende Vrouwen tsLands van Breda ende hair 
geboirten, raide, rechters ende ingesetene tsLands, oec voer die lieven zielen sheeren ende 
meesters Anselmi, funderer ende ghyfter deser aelmoessen, synre testamentoirs, als sy te 
zielen comen sellen syn, oec voer alle gelovige zielen die van deser werelt gescheyden syn, 
daer die heilege kerke voer gebiedt te biddene, ende aller andere levende ende doode, die ons 

Jaarboek De Oranjeboom 63 (2010)



 23

goet gedaen hebben ende dagelicx doen, dattu lieve ontfermhertige Heere God dier ontfermen 
willes. Ende spreken dan te samen Pater Noster en Ave Maria. Als men ter tafelen geseten sal 
syn, sellen dienen twee van de bruedere, de welcke namaels eten sellen, seggende oec Pater 
Noster ende Ave Maria als voirscreven is, spyse ende dranck thamelyc opsettende ende 
afdragende, die scotelen, potten ende anders dat gebesicht is wasschen ende schickelyc 
opsetten. Ende dit sellen sy doen met weken, te wetene twee oudste in den huyse ontfaen deen 
weke, ende alsoe vervolgende ander twee, met welken ouderdomme sy hem oec hebben sellen 
in gane en stane ende doen deen den anderen eere.  
 
13) Ende niemant die gesont is en sal alleene in synre cameren maeltyt houden, het en ware 
dat yemant proeffelyc ziec waere. Ende die ziecke sellen die brueders alle, ende mede 
sonderlinge twee daer toe geordineert, dies macht hebben, visenteren van den troesten, heffen, 
leggen, bystaen ende anders na der zieckten bruederlyc, mynlyc ende kerstelyc hanteren tot 
der doot toe, eest dat Gode alsoe gelieft. Ende so wie in aldusdanigen ende anderen werken 
van ontfermhertigheyden hem weygerde ende wederspenich maecte, die soude men uyten 
huyse doen, sonder weder te hebben dat hy daer inbracht hadde. Boven al sal men neerstelyc 
in’t begin van der ziecten besorgen dat sy haer Sacramenten van der heiliger kerken mogen 
hebben. 
 
14) Sellen oec tsavonts, tot poynteliker uyren sedichlyc slapen gaen, ende elc voer syn bedde 
lesen op syn knyen vyfwerf Pater Noster ende enen Ave Maria, almede ende desgelyc tot 
haren opstaen, voer hem ende voer dye voirseit syn.  
 
15) Ende neerstelyc ende scerpelyc toesien vier ende kersen sekerlyc bewaert te wordene 
altyt, houdende puntelyc ende boven al bedden, lywaet ende al dat dair toebehoert sinnelyc 
ende cuyslyc, lywaet oec te wasschen te dragene, ende weder te halene, alst noot sal syn. 
Oec ummer onderlinge met haeren boeden ende met elken menschen sellen sy verkeeren, 
sonder yemant te slane, te quetsene, te verdruckene, oft eenich mesweynden te doen in 
woerden oft in werken, eenige onerlyke, onhoesche, onbehoerlike, partylike oft onteemelike 
worden te sprekene, oft gehengen onderlinge gesproken te wordene, mer leven in cartaten, 
oetmoedeliker ende bruderliker mynnen, sonder achtersprake, sonder kyven, oft yet te 
verwytene, ende neerstelyc altyt niet dan van Gode ende yet anders goets te sprekene ende te 
denckene. 
 
16) Item sal niemant van hem in tavernen ten danse, noch tot geender werliker feeste oft 
anderen rumoeren gaen, maer sullen in huys bliven. Het en waere dat sy eenige nootsaken te 
doen hadden, de welke sy haren outsten te kennen sellen moeten geven. Eer hy hem eenige 
oerlof sal derven geven ende alsoe oerlof hebbende, sullen sy hem ander mogen uytgaen, ende 
dan terstont wederom thuys moeten comen, sonder met yemende onderwegen eenige ydele 
woorden oft onbehoirlike clappagien te hebbene. 
 
17) Niement van hen sal sunderlinge honde houden, oft oec andere messen dan redelike 
broemessen dragen. 
 
18) Want oec ledicheyt wortele ende oerspronck is van allen sunden ende quaetheden, soe sal 
yegelyc, uytgenomen ziecke, moeten arbeyden ende last dragen, sunderlinge om die huyse ter 
goeder tyt in goeden staet te houdene hove, lande, beemde, dyke, heyningen ende anderen den 
Godshuyse toebehoerende beesten stouwen, gens ende weder brouwen, backen, water, torff 
ende hout te halene, vloere ende cameren te keerene ende te reynegen, ende voert alle dinc te 
doen dat noottelyc, orboirlyc ende profytelyc syn sal, ongeheyten oft by bevele, soe dat 
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niemant na den anderen wachten, oft op den anderen hem verlaten sal mogen yet te doene, het 
en waere hem verboden. 
 
19) Voertane en sal men in dit Godshuys niet mogen houden feesten, maeltyden van bruloften 
oft anders van buyten. Oec sal niemant van den brueders eenige gaste van vrienden oft magen 
aldaer sunderlinge mogen herbergen om daer te vernachten oft in synre camere houden, maer 
wilde yemant spyse ende dranck om Gode hem geven, die soud men ter gemeynder tafelen 
ontfaen vriendelyc ende dancken Gode voor hem te biddene. Item sullen de voirscreven 
brueders tot eerbaren luden huyse genoidt synde, mogen gaen eten des noenens, met alleene 
met heuren twee tsamen ende met orlove des meesters. 
 
20) Sellen oec die brueders met ordinancien ende behoerten ter weeke eens des vrydachs twee 
te gader, die daer sterck genoech sellen syn, binnen der Vryheit van der stadt metten (*) voer 
der goeder luyden doeren broot moeten bidden.  
*) Een woord weggevallen 
 
21) Ende oec tot allen spynde ende deylinge die men over dooden oft anders doen sal in der 
Vryheit voirscreven aelmoessen moeten halen ende dat hem gegeven sal worden, sonder 
eenich behendicheyt daer in te hebbene brengen haren ontfangers, om dat voert in ’t gemeyne 
te bekeerne. 
 
22) Ende waert dat yemant in ´t godshuys ontfaen, namaels bevonden werde met eenige 
quaden feyten oft openbaer alsoe moeylyc, pynlyc, scaeylyc, dronken, dicwille onbesceyden, 
dieff, ongetrouwe, ongehoersam oft andersins van also quade pytsen ende fame, dat hy onder 
die bruders niet behoerlyc oft vredelyc en waere te bliven, dien sal men uyten gasthuys ende 
geselscap van den bruders doen, nochtans sal daer bliven dat hy dair inbracht sal hebben, oft 
van sinen wegen noch toe mach comen. 
 
23) Maer waere yemant in ´t gasthuys ontfane ende na bevonden worde verwoet, sinloes, 
lazers oft van ander wreeder oft vreeseliker siecten van eenigen evele besmet oft anders also 
besiect daer andere menschen af besmet mochten worden, soe dat hy onder die bruders 
voerscreven niet en behoert te blivene, dien sal men uyten gasthuyse ende bruederschappe 
doen, maer wat van sinen wegen in den gasthuyse comen soude syn oft toecomen soude 
moghen, sonder dat versleten oft verbesicht waere, soud men hem wedergeven by raide van 
den momboiren ende brueders. Behoudelyc dat dese besiecte man oft mannen by ordinancien 
der voirscreven  momboiren van den getale der voirscreven derthiene persoenen sal oft sellen 
bliven, maer hem sal dan volgen na gelegentheyt synre siecten syn leven lanc buyten den 
voerscreven godshuyse, het sy een pont Vleems oft een half pont oft een derdendeel, gelyc 
den vorscreven momboiren redelyc duncken sal. 
 
24) Woude oec yemant van den brueders in ´t gasthuys ontfaen synde, uyttrecken om elders 
beter heenencomen te hebbene, dat mocht hy doen , maer dan soude den gasthuyse blyven als 
hy wech waere, wat van sinen wegen incomen waere oft noch toe mocht comen. 
 
25) Ghevielt oec dat yemant van de bruders hyer in ontfaen , namaels also vroem ende sterc 
worde, dat hy yet mochte winnen binnen den huyse oft buyten, dat sal hy moeten doen ende 
syn winnynge, sonder yet af te doen, in´t gemeyn profyt brengen den ontfangers, die oec dair 
af rekeninge doen sellen, behoudelyc dat nyemant buyten en sal moghen trecken om yet te 
winnene sonder oerloff van den momboiren ende regeerders van den bruederen. Ende soe wie 
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dit niet doen en wilde dien soud men uyten huyse ende bruederscap doen ende soude oec daer 
laten ´tselve dat dair van sinen wegen comen was. 
 
26) Ende waer yemant van den bruederen, overmits correctien oft anders, uyten gasthuyse 
ende bruederscap ghedaen ende beroeft, dien en soude men nummermeer om yemans beden, 
gebeden oft geenrehande saken wille weder in mogen nemen.  
 
27) Oec overmids dat elc van den menschen der Vryheit ende ´tsLants voirscreven deser 
aelmoesen deelachtich sal mogen werden, soes ellen die brueders in ´t gemeyne alle jaere een 
bede mogen hebben binnen der Vryheit van der stadt ende dorpen ´tselfs Lants, sonder 
yemant hier namaels yet aentesien. Ende om dese bede sellen omgaen twee momboirs ende 
twee brueders binnen der vastenen oft alst hem gelieven sal. Ende die dach sal men in der 
kerken doen condigen tot Breda ende anders daert behoeren sal. 
 
28) Voertane om te verdienen dese aelmoessen hier gesticht oec metter goeder luyden 
toedoene, sellen die brueders hem Gode, synre gebenedide Moeder, den tweelleve apostelen 
ende allen heiligen pynen op te dragene ende hem te dienen altyt met innyger hertten, 
hoerende ten mynsten alle dage den heyligen dienst van der missen daer´t hem gerieffelyxte 
sal mogen syn. Ende sellen voertaen dagelycsche getyden sculdich syn te lesene, te 
mittentyden, missen ende vesperen, voer elx seven Pater Noster ende alsoe veele Ave Maria. 
Ende ten anderen cleynen getyden te wetene prime, tertie, sexte, noene ende completen, 
telken getyde drie Pater Noster ende drie Ave Maria. Hem niet t’onschuldigen, maer goeder 
bedingen ende werken te doen mogen sy voer levenden ende doode voirscreven. Ummer 
sellen sy oec ten sermonen gaen daer´t hem sal mogen geboiren, ende te gader met haren 
besorgeren oft meesteren ende by een bliven  ende als die sermone oft diensten sullen syn 
gedaen, wederom thuyswaert comen. Ende waer´t dat haer meesteren of besorgeren met eenen 
oft met tween langer bleve, soe sellen dander t´samen thuyswaert gaen zedichlyc ende 
thamelyc alst behoeren sal. Sellen oec by raide van haeren prochiaen hem stellen ende sitten 
dickwyle te biechtene ende alle jare, principalyc te Paesschen, ende ter anderen drie 
hoechtyden, te weten Sinxen, Alreheiligermisse ende Kersavonde, totten Heiligen Sacramente 
te gane ende dat werdelyc te ontfane als kerstelice goede luyden, het en waere dat yemant van 
crancheiden, siecten oft om anderen wittige nootsaken ontschult hadde om dese naeste 
poynten voirscreven niet te mogen doen. In der kerken sellen sy altyt by een staen en sitten 
daer sy gerieffelyxte sellen mogen.  
 
29) Alst oec by der gracien Gods gevallen sal dat yemant van den bruders aflivich worden sal, 
dien sellen sy alle, oft eenich van hem ende niemant anders in haren bruederlike grauwen 
clederen voirscreven kerstelyc ende minlyc voer syn ziel bedende ende lesende, ten grave 
dragen ende begraven daer dat in der prochien van der Hagen behoeren sal. Doende daer voer 
haerre zielen uytvaerde metter behoerten, tamelyc na den armen staet der arme 
gasthuysbruederen, sonder maeltyden, het en waere dat eenige vrienden van des doots wegen 
dat anders costeliker doen wouden, sonder des gasthuys last oft cost. Sellen oec alle te gader 
syn in ´t begraven ende uytvaerden voerscreven die gene die geen ontschult en hebben. 
 
30) Ende om dese ordinancie des te beter ende vaster gehouden te syne, sal yegelyc geloven 
in´t yerst van synre incomst in goeder trouwen, elc ende alle poynten hier voorscreven na syn 
beste ende vyff sinnen als een goet mensche te houdene ende te doen houden na syn macht. 
Onderdanich te syn den momboirs, besorgers ende allen anderen dienen ende trouwelyc te 
helpen behouden die goede den gasthuyse toebehoerende ende die verloren souden mogen 
worden weder helpen vercrigene met recht oft metter minnen. Heymelike saken van den 
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huyse oft der brueders heymelyc te houden ende niet te openbaren. Syn medebrueders voer 
niemant anders te rechte te treckene dan voer die momboirs. Ende brueders te houdene dat sy 
luyden ordineren sellen d´ongehoersame brueders also dat behoeren sal te helpen doemen 
ende rechten, haet ende nyt uytgesteken, sonder om eeniger saken voregenoempt dat te laten, 
syne correctie aen te nemene oetmoedelyc, het waer van uyten huyse ende bruederscap 
gedaen te wordene oft anders ende daer niet tegen te comen heymelyck, openbaer oft anders 
geensins met eeniger magen oft vrienden daerom te moeyene. Ende soe wie sonderlingen 
tegens desen geloven gewaerschout dair tegen dede, soud men uyten huyse ande bruderscap 
doen. Ende Godshuys sal behouden syn goet dat daer van sinen wegen comen soude syn. 
Sellen daerom geheelic hem scicken om alles met doechden te volbrengene ter eeren Gods, 
soo dat hy hem ende alle kerstelike levende ende doode ghyfteren ende besorgeren deser 
aelmoessen in syn eewige Ryke ontfaen gewerdige. Amen. 
 
Tot welker fondacien ende stichtingen, goedingen ende der armen bruederen nootdroefs 
behoef uyt crachten als als voer, bewysen wy ende geven over met desen brieven, in der 
bester formen alst wy best mogen van rechts wegen, alle alsulken erfelike goeden als die 
eerwerdige heer meester Anselmus hadde ende houdende was binnen der Stadt ende ´tsLants 
van Breda, nabescreven, met allen haeren rechten, toebehoerten ende brieven daer op 
gemaect, en oec met alle renten ende penningen die toecomen ende verschynen sellen in 
eewigen toecomenden tyden. In den yersten die nieuwe ende die oude huysen, metten 
plaetsen, schueren, erven ende metter hofstat die tegen Aert de Bruyne vercregen is, liggende 
ende staende op deynde van den Haechdyke westwaert tusschen de huijsen ende erven 
Heinrix van Hylaer aen d’een sijde ende Wouter Gheertssn. aen d’ander, streckende van 
vooren aen tsHeeren straeten achter opden Vaert. Item noch een stuck bemds achter de 
huijsinge voorschreven tusschen de selve Vaert ende der kinderen Rams erven ende oock 
twee halve buijnderen beemden gelegen aldaer vast neven opten Donckvaert. Item noch een 
half buijnder beemden dat vercregen was tegen Jan Pauwels gelegen in het Abroeck tusschen 
Lenaert Moijs ende Lenaerts Heijns Willen erven op weder sijden. Item noch aldaer eenen 
beemde houdende omtrent een buender gelegen tusschen d’erven Lenaert Moijs ende Alijts 
Ruijseneerts aen d’een sijde en Hugens vanden Water op d’ander sijde. Item noch een stuck 
lants geheijten ’t Cruysvelt, gelegen bij Buersteden tusschen d’erven Marselijs Damen op 
d’een sijde ende ‘sHeeren strate op d’ander sijde. Item noch een stuck lants geheeten de 
Boxbrake gelegen inde Haechstrate tusschen erven Meeus Janssoens des Smeeds ende Jan 
Floren erfgenamen aen weder sijden. Item een stuck lants achter Boxbrake tusschen d’erven 
Aert Ruijsenaeren ende die weijden hier na beschreven aen weder sijden. Item noch twee 
stucken weijen aldaer gelegen aen de molen vercregen tegen Adriaen Tielen tusschen ’t stuck 
lants naest der voorscreven ende der erfgenamen Lijsbetten van Buersteden aen weder sijden. 
Item noch een stuck beemds geheeten den Grobeemt gelegen by de watermolen aldaer 
tusschen eenen Andries de Aggermaker ende Lenaerts molen aen weder sijden. Item twee 
stucken lants gelegen inde Haechacker dat meesten gelegen tusschen erven Heinricx van 
Hijlaer ende Claeus Laureijs ende dat mijnste tusschen Gabriels Roelof soone en Jan 
Lathouders erven aen weder sijden. Te vrijen ende te waeren deze huijsingen met haere 
toebehooren, beemden, weijen, landen ende al dat voorschreven is metten rechten, heeren 
chijnsen ende allen anderen voorcommeren die daer af uijt schuldigh is te gane. Item noch 
drie veertelen erfs rogs, vercregen ende gecocht jegen (*) Yden Henricx Fraeijs dochter. Item 
sesse scellingen grooten erfchijns payments gecocht jegen Wijtman Jan Brants soene. Item 
vier scelingen negen penningen paeijments erflijck. Item dartich groote paijments erflijck 
ende oock 22 groote erfchijns vercregen ende gecocht jegen Cristiaen Jans Boelen dochteren 
na inhout der brieven gemaeckt opten pachte ende chijnse voorscreven. Item geven wij noch 
drie hondert pont goet Brabants gelts nu ter tijt wesende om daer mede bij ons testamenteurs 
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voorscreven erfelijcke rente oft anders dat totter fundacien noot sal sijn te coopen. 
Behoudelijcx dien waert saecken, dat wij inden vervolch vanden testamente des heeren saliger 
gedachten meerderen cost ofte last hadden soo dat wij die niet doen oft volbrengen en 
mochten metten anderen goeden den testamente toebehoorende, dat wij dan altijt ons selven 
mogen behouden ende verhalen niet ende aen de selve drie hondert pont groten ende altijt tot 
goeder meijningen. 
*) Doorgestreept in afschrift Havermans: Cristinen Jans Boelen 
 
Ende om deze fundacie, stichtinge ende makingen te bat gehouden, geschudt ende beschermt 
te mogen werden bidden wij ootmoedelicke om Gods wille, den Hoochgeboornen ende edelen 
Johanne, Grave tot Nassow, tot Dietze ende te Vianden, heeren des lants van Breda etc., ende 
eerwaeren, wijsen ende bescheyden burgemeesteren, schepenen, geswoernen ende 
raidsluyden der stadt van Breda dat sij deze fundacie, stichtingen ende makinge metten armen 
luyden inder manieren voorseijt consenteren, aennemen ende gehengen beschriven ende 
bescudden willen na der bester formen ende rechte dat dat beste sal mogen sijn, tot eewigen 
dagen. Verleenende oock uijt hore gracien eenige privilegiën en voordel tot voerdering der 
selver fundacie ende den armen luijden voorscreven te baten om alder goede wercken 
medeelachtich te mogen worden. 
 
In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium praemissorum, presentes litteras, sive 
presens publicum instrumentum etiam fieri et per notarium publicum infrascriptum subscribi 
et publicari petivimus, nostrorumque sigillorum fecimus appensione communiri. 
Datum et actum in oppido Antwerpiensis, Cameracensis diocesis, in ecclesia Beatae Mariae, 
prope altare Trium Regum ibidem, sub anno, indictione, die, mense, hora et pontificatu 
supradictis, ibidem presentibus circumspectis et discretis viris, dominis et magistris Johanne 
de Platea, alias de Lira, officiali Cameracensi in Bruxella, Gysberto van den Werve, Petro 
Tonys, canonicis, Johanne Mathie, Thoma van den Leene et Huberto Cuper, capellanis dictae 
ecclesiae Beatae Mariae Antwerpiensis, testibus ad praemissa vocatis specialiter et rogatis. 
 
Et ego Theobaldus Symonis de Warda, clericus, Trajectensis diocesis, publicus Apostolica et 
Imperiali auctoritatibus notarius, quia ordinacioni, deputacioni, assignacioni, renunciacioni, 
fundacioni eisdem, ac aliis et singulis praemissis, dum sic ut praemittitur per venerabilis et 
circumspectos viros, dominos Petrum Cant, cantorem, Johannem Braxatoris, tesaurarium et 
Johannem Figuli, canonicos, executores et testamentorios supradictos, agerentur et sicut 
unacum praenominatis testibus intersui, eaquefieri vidi et audivi, id circo presens publicum 
instrumentum, per alium fideliter scriptum, exinde confeci, publicavi et in hanc publicam 
formam redegi, signoque et nomine meis solitis et consuetis, una cum appensione sigillorum 
personarum donantium, nec non testium praescriptorum, signavi et subscripsi, in fidem et 
testimonium omnium et singulorum praemissorum, rogatus et requisitus. 
 
 
Bevestigingsoorkonde van de bisschop van Luik dd 1455-11-06. perkament 
SAB IA nr. 2306 
 
Johannes Dei gratia episcopus Leodiensis universis et singulis presentia visuris seu audituris 
salutem in Domino. Inter cetera pietatis opera, quibus Altissimum pia cari credimus id 
maxime arbitramur acceptum, si miserabilibus personis, pio compassionis affectu propensius 
succurratur. Sunt exhibita pro parte dilectorum nobis in Christo Petri Cant, cantoris, Johannes 
Braxatoris, thesaurarii et Johannes Figuli, canonici magnificae ecclesiae Beatae Mariae 
Antwerpiensis, Cameracensis diocesis. Petitio continebat, quod ipsi, quod ipsi, veluti 
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executores testamenti seu ultime voluntatis quondam venerandi patris Anselmi de Breda, dum 
vixit et decessit sancte sedis apostolice prothonotarii ac literarum apostolicarum correctoris, 
similiter in spectabili ecclesia nostra Leodiensis Archidyaconi, vulgariter Hannonie nuncupati, 
dicteque ecclesiae Antwerpiensis decani, votum eiusdem exequendo, quondam mansionem 
illius in opido de Breda nostre diocesis pro habitatione et hospitali quondam pauperum 
virorum deputarunt et ordinarunt, atque bonis eiusdem competenter dotarunt, quemadmodum 
in patentibus litteris, quibus presentes nostrae litterae transfiguntur, latius vidimus contineri. 
Quare pro parte executorum predictorum fuit nobis humiliter supplicatum, quatenus ad 
honorem ecclesie militantis, de cuius corpore pauperes existere, ea que in dictis litteris 
continentur laudare, confirmare et auctorizare dignaremur. Nos igitur salubri considerationi 
executorum predictorum in Domino annuentes, ordinacionem huiusmodi, ac omnia et singula 
in eadem contenta, cui etiam patentes littere illustris Johannis comitis de Nassauwe etc. ac 
domini temporalis de Breda, impedent, modo et forma melioribus quibus possumus et 
debemus, laudamus, confirmamus et auctorizamus, jure matricis ecclesie loci semper salvo. In 
quorum fidem et testimonium sigillum nostrum ad causas presentibus apponi mandavimus, 
sub anno a Nativitate Domini millesimo quadringentisimo quinquagesimo quinto mensis 
Novembris die sexta. 
 
Bevestigingsoorkonde door Jan, graaf van Nassau, heer van Breda dd 1455-07-26. perkament 
SAB IA nr. 2307 
 
Johan, greve te Nassauw tot Vyanden ende tot Dyetze, Heer tot Breda, allen kerstenen 
geloivighen menschen ende sunderlinge ende ingesetenen ende onderseten gemeynlyc onser 
Stad ende Lants van Breda, nu synde ende namaels wesende, ontbieden wy onse groete met 
kennissen der waerheyt. Ende want onse zeer geminde in Gode, heer Peter Cant, canter, Jan 
de Brouwer, tresorier ende meester Jan de Brouwer, die men heyt de Pottere van Breda, 
canonicken in Onser Liever Vrouwenkerke, als executeurs ende handtrouwege van den 
testamente wylen des eerwerdige vaders in Gode ende heeren Anselmi Smit van Breda, 
koordeken der selver Onser Liever Vrouwenkercke, prothonotarys ende correctoir des 
heylichs stoels van Romen selegher gedachten, geordineert ende gesticht hebben ter eeren 
Goods, synre gebenedider Moeder Maeght der Maeghden Sente Maria, ende der twelve 
heyligen Apostelen Goods, een huys opten Haeghdyck in onse stad van Breda voirscreven. 
Om dair in ontfangen te worden zekere arme manne personen. En oic dair toe zekere erfgoede 
ende somme van penningen, renten ende des dan ter noot sal moghen syn mede te coopen 
ende te vercrigen, overgegeven ende bewyst. Ende sy ons oetmoedelic om Goeds wille 
hebben gebeden, dat wy de voirscreven ordinancie, makinge stichtinge ende fondacie der 
armer lude voirscreven souden willen consenteren, believen, aennemen, beschermen ende 
beschudden ende by onsen stad van Breda voirscreven doen believen aennemen, beschermen 
ende beschudden in alle der vormen ende manieren als de voirscreven executeurs dat begert 
ende geordineert hebben ende huere opene brieve met hueren segelen daer op gemaect, 
gehouden ende begrepen. Soe eest dat wy die altyt na onsen vermogen alle Godlike werken 
ende aelmoessenen der armer menschen begeren te voorderen ende te meerderen, die selve 
ordinancie, makinge, stichtinge ende fundacie na inhout der brieve voirgenoemd voir ons 
ende onse nacomelingen consenteren, believen ende in onse ende onser nacomelingen 
beschudt ende beschermen nemen ende setten, van nu voortaen tot eewegen dagen in alle der 
bester vormen ende manieren dat wy connen ende mogen. Verleenende voort van 
sunderlinger gracien ende om Goeds wille voir ons ende onse nacomelinge, den 
voirgenoemden armen luden die in de voirgenoemde huyse altoes ontfangen sullen wesen 
eewelic geduerende, dat sy van de voirgenoemde huysingen, erven ende anderen hueren 
goeden ende haven, die sy nu hebben ende naemaels sullen mogen vercrigen, toter weirden 
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toe van hondert Engelsche nobelen jaerliker ende erfeliker renten, boven ’t huys ende ’t hof 
met synre toebehoirten voirscreven, gheen schot, lot, bede noch egheene andere lasten geven 
noch egheene andere lasten geven noch betalen en sullen, noch ooc selver waken noch 
waecgelt geven, maer dair af ende van diergelike lasten altoes vry ongemoeyt ende ongelast 
bliven. Ende dat sy altoos voir hen selven ende huer huysgesin sullen mogen backen ende 
brouwen broot ende bier so hen dat gelieven sal sonder emmermeer eenich ongelt oft eenegen 
oncost dair af te betalen. Alle argelist uutgescheiden. Ende op dat dese onse consenteringe, 
believinge ende verleeninge voirscreven te bat stentich ende tot eewegen dagen onvermindert 
moge bliven gehouden, soe hebben wy des torconden voir ons ende onse nacomelinge desen 
tegenwoirdigen brief, doir den principalen brief van der fondacien doen steken ende met 
onsen segele besegelen. Ende om der meerdere zekerheyt wille begert ende versocht aen onse 
lieve ende geminde burgermeesteren, scepenen ende raid onser voirgenoemde stad van Breda, 
dat sy oicvan der selver onser stad wegen de voirscreven consenteringe, believinge ende 
verleeninge willen doen, in alle der selver vormen ende manieren als wy die hier boven in 
desen brieve hebben gedaen ende in kennissen van dyen desen selven brief met onser 
voirgenoemde stad segel oic doen besegelen. De welke wy burgermeesteren, scepenen ende 
raid terstont voirgenoemde bekennen, dat wy ter liefden ende begerten ons liefs genedichs 
Jonkeren ende ter vruntliker beden vanden executeuren vorscreven gerne also van der 
vorscreven stad wegen van Breda gedaen hebben. Ende in orconden ende kennissen van dyen, 
hebben wy der voirgenoemde stad segel by den segel ons liefs genedichs Jonkeren 
voirgenoemd doen hangen aen desen brief, die gestoken is doir de principale fondacie 
voirgenoemd ende gemaect was op ten sessentwintichsten dach der maent van Julio, in ’t jair 
ons Heeren Dusent vierhondert vivenvyftich. 
 
De beide zegels zijn verloren gegaan. 
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Bijlage 3. Tekstuitgave van de oprichtingsakte van het apostelhuis gesticht 
in 1432 door Willem Bont te Brussel in. Akte opgesteld door de uitvoerders 
van zijn testament op 1451-01-04 met als belangrijkste penvoerder en 
mede-weldoener zijn neef Jan Bont. 
 
Origineel: OCMW Brussel, H878. Stichtingsakte apostelenhuis Brussel dd 1450-01-04. Stijl 
van Kamerijk. De datering is dan 1451-01-04. Hierdoor gestoken aparte akte met 
toestemming bisschop van Kamerijk dd 1451-03-24. In de stichtingsakte zijn de statuten 
opgenomen binnen de tekst en deze statuten zijn gedateerd op 1434-05-20. De artikelen van 
de statuten zijn door mij genummerd om de vergelijking met andere statuten makkelijker te 
maken. 
Afmetingen: 58 x 64 cm. Transfix afmetingen: 10 x 27 cm. Beide akten zijn geschreven op 
perkament 
 
 
Allen ende enen yeghelike die dese letteren selen sien off hoiren lesen. Jan Bont in beider 
rechten doctoer, de minste canter ende Lambrecht Scocks, clein canoniken der kerken van 
Sinte Goidelen te Bruessel, executuers des testaments wylen des eerwerdichs mans heren 
Willems Bont, canters ende canonickx der kerken voirscreven dien God genade saluit ende 
alle goidt.  
Want onse mede executeurs hier na genoemt, doen sy leefden ende wy mit hen lange na die 
doot heren Willems Bont voirscreven ome ende neve onser beider van wegen onser sesse 
executeurs voirscreven betailt synde veel legaten by heren Willem Bont voirscreven in sinen 
testamente velen personen ende steden gelaten ende beset.  
Merckende ende aensiende dat wy last hadden onder andere een seker huys op te stellen 
bequaem ende geriefflick te maken om derthien aerme mannen out wesende tsestich jaere of 
der boven. Den welken hy woude versien te werden van sinen huysen gelegen in die 
Juedenstrate op Coudenberch beide vanden ghenen daer hy in plach te woenen ende dander 
dair tegen over gelegen een luttel neerwairts gaende ende oic een ander clein huys gelegen 
dair achter op die Jueden Trappen, gecocht tegen wylen Woutgert metgaders van sinen 
beruerliken goede yerst betailt syn schult ende daer boven blivende te minsten dat die 
voirscreven derthien aerme oude mannen genoech mochten hebben van broede ende biere. 
Begherende de selve derthien brueders gestelt te worden in syn huys tegen syn woeninge over 
voirseid ende dat selve thuys ‘der twelve apostelen’ voirtaen soude syn genoemt. Dair voir 
hangende een taeffel mitten beelde der twelve apostelen voirscreven binnen gemaelt. Gevende 
ons sinen executeurs te laste dat syn schondt ende dat hi beset hadde yerst betaelt ende als 
voirscreven is derthien aerme mans gestelt ende die gesticht te minsten broedts ende biers 
genoech te hebben. Wy allet ghene datter overbleve ende tremanant alle synre goeden ruerlike 
of onberuerlike bestellen ende uutreycken souden den aermen om Gode daer’t ons nutste ende 
best bestaidt soude duncken wesen. Wy alle sesse executeurs t’samen lettende op die fundatie 
off stichtinge ende opheftinge des huys voirscreven ende alle dingen gewogen die men 
billeken wegen soude. Ende ierst dat de gelegentheit des huys bi den voirscreven testateur 
gheeghent of gedeputeert voir derthien oude persoenen niet wel bequaem en was. Want op 
enen berch zere coudt ende wyndtachtich gelegen is verre staende van allen kerken ende 
capellen ende oic van ennigen putte, hen zere nootdruftich wesende. Ende dat wel luttel 
waeren de voirscreven oude persoenen van broidt ende bier alleen versien te werden. Het en 
were dat sy van hout vervingen ende van anderen nootdruftigen dingen versien en worden. 
Daer om sloten wy samentlic ende eendrechtelic alsoe verre het in ons was dat tremanant van 
al den goeden des voirseiden testateurs tot gebruyc ende oirberer des voirseiden huys ende der 
selver brueders geheel ende al ende nerghens der bekeert soude werden ende dat een andere 
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huys dan by hen gestelt of gedeputeert bequemer ende van den wynde vryer, der kerken van 
sinte Goidelen ende der capellen vander Arcken ende oic den put naerder gecocht soude 
werden ende bereydt als der toe behoirde. D’welke al geschiet is t’consent, macht ende oirloef 
des stoels van Romen. Hierop soe ver het noet was ierst vercreghen ende alsoe was geapteert 
‘t huys der voirseide bruederen in d’welc sy nu woenen ende der in derthien brueders van 
tsestich jaeren of dair boven bi ons gesat t’samen met eenre maerten hen van noode wesende. 
Hopende als doen dat syn huyse op Coudenberch gelegen voirscreven corteleken wel vercocht 
souden hebben geworden ende die penninge deraf comende tot proffyt des voirscreven huys 
bekeert. Mer wy in onsen hope bedrogen wesende die selve huyse ten lesten om een clein gelt 
vercoepen moesten mits dien dat vierthien jair lanc ende meer wy altyt coepliede verwachten 
nyemande gevynden en consten die ‘t derdendeel geven woude van soe sy getaxeert waeren. 
Want ‘t huys der hy inne te woenen plach getaxeert tot duysent sesse hondert cronen is synt 
vercocht geweest minen here den Greve van Stampes voir vierhondert saluten ende niet meer 
en conste men van yemant anders gecrygen. 
Metten welken gecocht syn geweest sekere stucken lants ende sommige cleine chynsen in de 
prochie van Voshem gelegen tegen de joffrou van Bourgenail ende hueren soen, geschat op 
negen mudde rogs Loevenschen maten. als dat blyct in scepenen brieven van Loeven der op 
gemaict om de welke uutgegeven ende betaelt worden t’samen hondert tachtentich Ryders te 
weten voir elc mudde twintich Ryders.  
Item seker andere stucken lants gelegen in die prochie van Vlesenbeke geschat op seven 
mudden ende thien vierteelen rogs Bruesselscher maten, gecocht tegen joffrou Marie vanden 
Velde ende Sarteel geheeten de Ryke haeren man, alst blyct inden brieve der scepenen van 
Leewe sinte Peters betalende voir elc mudde veertich peters. Ende om de brieve ende andere 
buten costen vier peters ende seven stuvers welke lopende t’samen ter sommen van 
driehondert peters ende negenthien stuvers maken tweehondert sesthien Ryders ende 
negenthien stuvers. Welke twe sommen van beyden perchelen voirseid lopen ter sommen van 
driehondert sesse ende negentich Ryders ende negenthien stuvers de welke meer maken dan 
de somme van veerhondert Saluten, twellef Ryders ende negenthien stuvers dewelke twellef 
Ryders ende negenthien stuvers ic Jan Bont uuyt mynre borsen betailt hebbe ende den 
voirseiden huyse van den apostelen mildeleken gegeven puerlic ende simpelic om Gode.  
Ende in den tween voirseide goeden was ic gegoedt ende geerft in minen properen naem. 
Dairom ic gedisponeert hebbe tvoirseide huys te versien bi minen testamente die selve goede 
hem besettende gelyc ic se beset hebbe. Ende oec bi crachte van scepenen brieven van 
Bruessel die ic om myn testament te vervollen ende te volbrengen der op sal laten maken. 
Ende alrede heb ic vercreghen te goeden ende te erven ‘t voirseide huys in die goede 
vercreghen tegen de joffrou van Bourginael ende hoeren soen te Voshem voirscreven gelegen 
als dat blyct in scepenen brieven van Loeven der op gemaict. Ende die andere huyse te weten 
teen gelegen tegen syn woenhuys over, alsoe wel voer als achter ende dander tegen Woutghert 
gecregen gelegen op de Joeden trappen voirscreven syn vercocht geweest ende de penningen 
dair af comende in’t proffyt des voirscreven huis van den Apostelen bekeert. Behoudelic dat 
meester Anthoenis Hanneron schuldich is ende blyft den voirscreven godshuyse der 
Apostelen jairlicx ende erfelic uyt den huyse by hem gecocht thien Rynsche guldenen gelyc 
dat schynt in scepenen brieven van Bruessel der op gemaict. 
 
Ende is waer dat die derthien brueders in ‘tselve huys van den Apostelen bi ons sesse 
executuers metten maerten als voirseid is geset ende gestelt wesende hebben wy geaviseert 
ende geraemt sommige dingen die totten regiment, vrede, eendrachticheit ende tot enen 
saligen leven der bruederen van den selven huyse der Apostelen voirscreven gehouden te 
werden boven al nootdruftich waren. De welke tot eenre eweliker gedenckenisse ende 
gehuechenissen in gescriften ende in dietschen op dat se een iegelike verstaen mochte wy se 
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hebben doen scriven. Alst blyct in den brieven der op geordineert der welker inhout van 
woirde te woirde hier na volght ende is aldus. 
 
Allen den ghenen die dese letteren selen sien oft horen lesen. Wy Jan Bont, docteur in ’t 
gheestelic ende werelic rechten, nu ter tyt cancellier van Brabant, tresorier ende canonick der 
kerken van Camerick ende oec canonic ende canter van Sinte Goidelen, Johannes van den 
Opstal, geheiten van den Grave, canonic der selver kerken van sinte Goidelen, Lambrecht die 
Cock, priester, cureit van den beghinen te Bruessel, Jan van Coudenberge, Wilhelmus van 
Druempt, secretaris des voirseide stad van Bruessel en Wouter Lonys, saluit in Onsen Heren 
mit kennissen der waerheit.  
Want die eersame man wilen her Willem Bont, canonick ende canter der kerken van Sinte 
Goidelen van Bruessel voirscreven, onse lieve oem, neve ende vrient, dies ziele Onze Lieve 
Here God ontfermen wille, ons geset ende gemaect heeft syn testamenteuren ende last 
gegeven syn testament ende utersten wille te voldoen ende te volbrengen na inhout des 
instruments der op gemaict in den welken hy onder d’andere heeft geordineert ende ons gelast 
een goidshuys te doen maken in deere Ons Heeren Goids ende der Heiliger Twelve Apostelen 
ende der ynne te setten derthien oude arme mannen om der ynne te bliven, gelaeft ende 
gevoidt te werden. Soe doen wy te weten dat wy begerende syn testament ende utersten wille 
te volbrengen, alsoe wy schuldich syn te doen, geordineert hebben ende overdragen syn te 
setten in een goidshuys dat van der toe gecocht, vercregen ende ordineerlic hebben doen 
maken, gelegen bi den goidthuys van der Arcken, d’welc voirtaen heiten sal ‘thuys ten 
Apostelen’. Derthien oude mannen van tsestich jaeren ten minsten out, die men kiesen ende 
nemen sal binnen der Stadt van Bruessel of inden steden of dorpen der omtrent binnen 
Brabant gelegen, om al dair geherbercht ende gelaeft te syn mit sekeren vorwarden ende 
manieren alsoe hier na verclaert is. 
 
1) In den iersten dat die voirscreven mannen selen moete vry syn ende ongebonden van allen 
banden des huwelics ende van allen ordenen ende anderen lasten, sunderlinge van kynderen in 
hoiren broede ende plichten wesende ende van alre schout, calaingen ende beswaernissen dair 
den voirscreven goidshuys moeyenisse af comen mochten. Ende oic die niet gewoenlic 
hebben geweest dagelicx bidden te gaen voer der liede doeren selen oic moeten syn ende 
leven als goede kersten liede na ordinantiën ende geboden der heiliger kerken, van goeden 
name, goeder fame ende eersamer wandelingen. Die niet mit haren lasteliken ende quaden 
leven ende regiment tot armoeden comen syn, maer overmits haren groten, langhen en 
getruwen aerbeide of dienste so onmachtich ende onvermogende syn worden van haren liven 
ende leden, dat si voertaen werken mit haren handen niet meer gecrigen noch gewinnen en 
connen. Ende die anders ghene goide noch renten en hebben op te leven. Die welke arme niet 
uut beden, gonsten, gedrangen oft ontsien van yeman, mer uut rechten ontfermherticheit ende 
caritaten, allen beden, gonsten ende gedrange uutgesteken. 
 
2) Ierstwerf alsoe dat voirscreven testament begrypt bi ons ende na ons bi den prochiaen, 
kerkmeesteren ende proviseurs van den Heiligen Geest van Sinte Goidilen eendrechteliken 
daer toe genomen ende gecoeren selen werden om aldaer te bliven haere leefdage lanc ende 
gevoidt te syn van den goeden des goidshuys voirscreven. 
 
3) Item hebben wy geordineert dat die voirscreven arme mannen brenghen selen ende 
schuldich syn te brenghen in tghemeyne allet dat sy hebben of vercrighen moegen, het sy mit 
arbeyde, in aelmoissen of van gichten of van versterfnissen of dat anderssins bi der gracien 
ende genaden Ons Heren hen toecomen mach in wat manieren dat sy ende dat men des in 
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‘tghemeyne sal gebruyken ende genyeten sonder der af yet te behouden, te verbergen, achter 
te steken of elders te beteren heymelic of openbairlic in eniger manieren. 
 
4) Item dat si dagelixs ende altoes te gader selen eten des morgens ende des avonts als dat sal 
geboeren na der ordinancien die men hen dair af gheven sal. Ende vredelic, manierlic ende 
zedichlic leven ende verkeren d’een mitten anderen, sonder mallicanderen te slaen, te stoten, 
te verdringen of enich meswende te doen of yet te verwyten of enighe onhoessche, 
onbehoirlike of ontemelike woirde te geven. Mer bliven ende leven in caritaten ende 
oitmoedelic in bruderliker minnen. Ende waert dat haerre ennich in den voirscreven dingen of 
anderssins misdade of hem ontginghe, die soude dair af gecorrigeert werden alsoe na der 
gelegentheit van der misdaet dair toe behoiren sal.  
 
5) Ende dat si niet en selen moegen gaen in ennige taverne of in ennige stadt buten den 
voirscreven goidthuyse om ennich gelt te verteeren, noch anderssins moegen gaen dryncken, 
mer wilt hen yeman eersamens t’eten of te dryncken geven om Goids wille, so moegen sy 
gaen tot eersamer plaetsen sonder argelist. 
 
6) Item en selen die voirscreven arme mannen in den voirscreven goidhuise woenende 
enghene gaste van hoire magen ende vrienden moegen herbergen om aldair des nachts te 
bliven, noch oic gheene vrouwen in haeren cameren houden of laten benachten noch oic tot 
haere taeffelen setten sonder argelist. 
 
7) Item selen sy by raide van horen prochiaen hen stellen ende saten dicwile te biechten te 
gaen ende alle iaeren te gaen ten alre minsten eens totten Heyligen Sacramente ende dat 
oitmoedelic t’ontfaen alsoe goede kersten liede schuldich syn te doen. Ende oic alle dage ten 
minsten een misse te hoerenen, het en were dat sy dat om crancheiden of siecheiden wille niet 
gedaen en consten of om andere wittige noetsaken onscont hadden. 
 
8) Item selen sie oic schuldich syn mit ordinancien ende behoirten ter weken twee werven, 
dats te weten des dynsdaghs ende des donredaighs hoerre twee te gadere die die stercste ende 
vroemste van hen syn selen binnen der stadt van Bruessel mitter malen om hair broot te gaen 
ende oic tot allen spynden die men binnen Bruessel doen sal om die aelmoessen te halen ende 
dat hen gegeven sal werden sonder ennige beheimdicheit daer inne te besigen te brenghen der 
maerten die en hen setten sal om dat voirt in’t gemeyne te bekeren. 
 
9) Item dat si des sondaighs ende des heilichs daighs selen comen sitten in den omloepe van 
den chore van Sinte Goidilen in die zuytside, tegen die side doer van den choere om die 
aelmoissen der goeder liede aldaer te verwachten ende die te brenghen den voirscreven 
goidshuyse om aldair in ‘t gemeine te comen ende geworpen te werden in een busse die men 
dair toe maken sal. 
 
10) Item gevielt dat ennich van hen siec worde soe selen die andere van hen of hoirre ennich 
dair toe gedeputeert die daer toe nutste ende ende bequemlicste syn sal dien siecken bystaen 
ende helpen bruederliken ende getruweliken ende oic willichliken op hope ende troeste dat 
men hen als hys te doen sal hebben desgelycs wederom doen sal. 
 
11) Item selen die voirscreven mannen gehouden ende verbonden syn te werken ende te 
arbeyden in allen oirbere ende proffyten des voirscreven goidshuys ende haers selfs, dats te 
weten in houte inne te dragen, dat te houwen, te stapelen ende te leggen, water te putten ende 
te halen, te helpen backen ende oic den hof te spaderen, te messen, te zayen, den wyngert 
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ende bomen te verwaeren ende voirtaen alle dingen daer toe behoerende te doen alsoe verre 
als sy connen ende weten. Dair ynne die starcste ende mogenste, die crancste altoes 
verschoenen selen ende dat sy hoerre maerten die men hen setten sal bistendich ende 
behulpich syn selen op dat sy te bat van haere gedient moegen werden. 
 
12) Item selen sie voir hoeren dagelicsche getiden het en were dat sys van crancheiden niet 
gedaen en consten schuldich syn te lesen ter eeren Ons Heren Goids, synre gebenedider 
moeder ende der heileger twelve apostelen te metten tide seven Pater Noster en seven Ave 
Marie. Ende alsoe vele te vesperen ende ten anderen cleinen getiden, te wetene is te prime, 
dercien, sexte, noene ende completen, telken getiden een pater noster ende een ave Maria. 
Ende als sy eten selen gaen een Pater Noster ende een Ave Marie. Ende desgelycs nae den 
eten voir haer gratie eenen Pater Noster ende eenen Ave Maria. 
 
13) Item selen si des avonts tylic thuys comen ende vergaderen. Ende als geheten selen 
hebben ende geseecht een Pater Noster ende een Ave Maria sal een van hen die daer toe 
geordineert sal werden een belle luden twee werven ende dan selen sy vergaderen om noch 
Gode te loven. Ende selen aldus seggen: Lieve heere God, almechtige sceppere des hemels 
ende der erden, gebenedyt, geloift ende gedanct moetti syn van allen uwen goede dat ghy ons 
gedaen ende verleent hebt. Wy bidden u dat ghy onser ontfermen wilt ende vryen van alle 
sunden ende dair na sal hy seggen: nu laet ons bidden voir onsen geduchtegen heere ende 
vrouwen van Brabant en haerre geboerte, voir sinen edelen raidt, voir die goede Stat van 
Bruessel, voir heeren Willem Bont wylen, canonick ende canter van sinte Goidelen onsen 
fundeerder ende voir syn testamenteurs die dit goidshuys na sinen utersten wille volbracht 
hebben. Ende voir alle andere die ons goed gedaen hebben ende dagelics doen ende oic voir 
alle geloevige zielen die van deser werelt verscheyden syn. Dat Onse Lieven Heere hoerre 
alre ontfermen wille ende laet ons dair voir spreken elc ons een Pater Noster ende een Ave 
Maria. 
 
14) Item opdat dese voirscreven arme mannen die aldus ontfaen selen werden te bat in payse, 
vreden ende rasten te gader syn ende bliven moegen, hebben wi geordineert, gevielt dat God 
verhuede dat hoerre ennich na dat hi ontfaen sal syn onrastelic verwoedt, zinneloes, dicwyle 
droncken ende onbescheiden of lazers worde of van eniger andere wreeder of vreeseliken 
siecheit of andere dair of andere menschen besmet of bevreest mochten werden of van eniger 
euvele besmet of dat hy waere een dief of ongetrouwe of anderssins openbaerlic ende 
merkelic van quaden pitsen of gediffameert of van quader samen, soe dat ’t voirscreven 
goidshuys ende die andere arme der af geschemt ende gemoyet mochten werden. Soe hebben 
wy geordineert dat dese die aldus gebreckelic waeren also saen als dat ter kennissen comen 
sal syn van ons of van den voirscreven persoenen die namaels die ontfangen ende ynne setten 
selen ende dat inder waerheit bevonden sal syn terichs uut den voirscreven goidshuyse geset 
ende gewerpen selen werden mit allen dien dat daer syn sal van den ghenen dat sy dan bracht 
selen hebben ende te mael beroeft syn ende bliven van allen den profyte, solaes ende gerieve 
des goidshuys voirscreven. By alsulker voirwerden wairt dat si in ’t voirscreven goidshuys 
doe si der ynne ontfaen worden hadden bracht ennige havelike goede dat hen die selen 
moegen volgen alsoe verre als die sake haerre uutwerpinge comen weren bi den gehinge Ons 
Liefs Heren ende niet uut haeren eygenen consente ende quade wille. Want soe soude men se 
om die saken voirscreven uutwerpen te ewigen dagen sonder hen yet te laten volghen van al 
dat si der ynne bracht hadden. 
 
Na welken overdragen ende ordinancien aldus bi ons gemaict ende om die te volbryngen wy 
testamenteurs voirscreven hebben gecoren ende genomen derthien ouder mannen van alsulker 
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ouder leven ende samen als voir verclairt is die wy geset ende ontfaen hebben in’t voirscreven 
goidshuys om aldaer gelaeft ende gevoidt te syn haere leefdage lanc op die voirwairden ende 
ordinancien voirscreven. De welke sy ende elc van hen geloift hebben volcomelic ende wael 
te houden ende te voldoen. Alsoe wy oic overdraghen ende ordineert hebben gedaen te 
werden by allen den ghenen die in toecomemende tiden daer ontfaen selen werden. Biddende 
ende versuekende den eersamen lieden den prochiaen, kerckmeesteren der kerken ende 
proviseuren van den Heilegen Gheest, der prochien van sinte Goidilen nu wesende ende die 
na hen syn selen, den welken na ons ‘t regiment des voirscreven goidshuys toebehoren sal, dat 
sy dese voirscreven ordinancien onverbrekelic willen doen houden. In oirconden van welken 
dingen wy onse segele aen dese brief hebben doen hangen. 
Gegeven te Bruessel twintich dage in meye in ’t jaer Ons Heere duysent vierhondert viere 
ende dertich. 
 
Doen cont dat in’t jair Ons Heeren duysennt vierhondert sesse ende veertich eertytys te weten 
Willem van Druimpt ierstwerf, Jan van Coudenberge der nae ende her Jan van Opstal de 
Prutste van desen werelt verscheiden waeren ende ons beiden t’samen mit wilen Loenis doen 
noch levende wy drie t’samen aviserende ende lettende op ‘t regiment vanden voirscreven 
huise ende sine goeden ende sunderlinge opt regiment des hoifs van Voshem met synre 
toebehoirten ende hoerende de rekeninge her Jans Hansen, rentmeester des selfs huys by ons 
sessen van beghinsel eendrachtegeliken geset, hebben wy gevonden dat ‘t regiment van den 
voirscreven goeden meer wile was ende onproffitelike dan den voirscreven huyse nut ende 
oirbere was, der om sloten wy doen voir d’beste by ons drien eenen anderen rentmeester in 
syn stat gestalt te werden. Als wy gedaen hebben ende der toe gecoeren her Hubrecht vanden 
Lynden, priester ende capellaen in sinte Jans Baptisten capelle by ‘t gasthuys aldaer te 
Bruessel, die den selven goide ende den regimente der van ende sunderlinge des hoifs van 
Voshem. Welcs huyse zere te val lagen ende grote reparatie behoefden. Ende oic op’t 
regiment, leven ende hantevingen van den derthien brueders voirscreven, op dat sy in goeder 
minnen, gesatelic ende vredelic t’samen leven mochten, wael soude moegen verstaen. Ende 
want dese dingen niet volcomeliken geschien noch volbracht en mochten warden het en were 
datter anders behoirliken op version worden besocht by ons drien eenen tydt van twee jaeren 
lanc den voirscreven Hubrecht dien wy der toe oirborlic bevonden hebben geordineert dat hy 
als rentmeester ende syn nacommelinge die voirtaen der toesicht by ons of dien ‘t regiment na 
ons toebehoeren sal gestalt selen worden. De welke voir al ende eer sy ennich beweindt in’t 
goidshuyse of in die goide des selfs nemen selen moegen ende aenverden schuldich selen syn 
binnen Bruessel goede vaste borge alst redden gheeft te setten, der mede wy of sy of die twee 
leden van hem wael te bieden selen syn, die oic schuldich selen wesen alle lastige saken den 
voirscreven goidtshuyse ende den brueders aengaende t’allen tyden ons of die nae ons wesen 
selen ernstelic aen te brengen om by weten van ons of hen op al te version alst behoeren sal 
ende alsoe te doen dat hy of sy in haere rekeningen doenen niet berispt en dorven worden 
ende genoteert alst behoeren soude die plaetse ende stede hoire hovingen nemen selen binnen 
‘t voirscreven huys vanden apostelen ende selen hebben ende ontfangen selle dagelicsche 
provender of hulpe des levens als een vanden bruederen of die maerte van dien huise dagelics 
ontfaen af hebben sal ende der met te vreden staen. Behalve sine jairlicsche loen die men hem 
ordinen sal na gelegentheit synre arbeyts die men elcs jairs bevinden sal hem gedaen 
hebbende in vervolginge der rente vanden selven huyse ende anderssins. Ende na dat hy of die 
ghene die na hem rentmeester aldaer wesen sal syn rekeningen sal hebben gedaen, die wy 
geordineert hebben dat hy doen sal van jaere te jaere op enen dach die hem jairlicx beteykent 
sal worden tusschen derthienmisse ende papen vastelavont voir ons beiden ende na ons doot 
of na dat wy’t hierenbinnen licht over selen hebben gegeven voir die ghene dien ‘t regiment 
des selfs goidshuys van danvoirt toebehoeren sal hy of syn nacomelingen hen delibereren 
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ende geven sal of selen ende die in syn rekeninge setten drie Rynsche gulden of de vele der af 
om die selve bekeert te worden by de voirscreven regerders of den tween leden van hen het sy 
in een maeltyt of anderssins als hen dat best genuegen sal. Sonder dat selve goidshuys boven 
de drie rynsche gulden voirscreven midts dien ennigen anderen lasten of commere sal hebben. 
Ende niet te minso in die meyninge oft redden geeftdat wy of die regeerdersvoirscreven na 
ons wesende selen moegen verlaten heren Hubrecht rentmeester voirscreven ende desgelycs 
de maerte alder synde ende die na hen wesen selen ende in haere stadt andere setten ende 
stellen als ons ende hen dat sal genuegen sonder yemans opsprak of toeseggen in enniger 
manieren willende oic dat wy ende sy na ons volcommen macht selen hebben. Wart soe dat 
enich vanden brueders des voirscreven goidshuys hem wederspennich pynsde te maken of te 
murmureren tegen of hen die na ons wesen selen of anderssins misgrepen na inhout des briefs 
boven geincorpereert of tegen andere ordinantien die bi ons of by hen opt goidshuys of op de 
brueders voirscreven licht namaels selen worden gemaict, der af wy ons ende hen volcomen 
macht behouden die te moegen maken so wanneer ende als ons ende hen dat sal oirbere 
duncken. Die selve hen also misgrepen terstont selen moegen ende moeten uutsteken ende 
beroue der gracien ende aelmoesen des goidshuys voirscreven sonder verdrach ende sonder 
dat dair tegen yemant wie hy were ennich seggen sal hebben of verwerf moegen doen by den 
gheesteliken of wereliken rechten of anderssins in wat manieren het soude moegen wesen of 
vallen. Behoudelic oic dien ende sunderlinge protesterende ende ondersprekende dat onse 
persone of die na ons comen selen van ons sake hebbende of meester Nepander , prochiean, 
Jan Bont, Henrick Magnus ende Jan vanden Hoerneke, kerkmeesters ende Wouter Magnus, 
Everart tJaers, Jan de Hertoge ende Jan Maten, huysaerm meesters van Sinte Goidelen of die 
goede der plebanien, der fabriken ende den Heiligen Gheest van sinte Goidelen 
toebehoerende, hernamaels wat geboeren of vallen mocht onbelast, vry ende los selen bliven 
ended dat de goide des voirscreven huys vanden apostelen in wat state sy moegen comen nu 
synde ende namaels wesende alleen belast selen wesen ende bliven sonder dat enich van ons 
of van hen onse nacomelingen of van onsen ende den plebanen, der fabriken of van der 
huisaerme goideren toebehoerende der in ennichssins gehouden of belast selen moegen selen 
mogen werden. 
 
Ende aleest also dat ic Jan Bont voirscreven hadde moegen na den utersten wille myns liefs 
oems voirscreven hebben gehadt ‘t voirscreven Hof van Voshem met alle synre toebehoert na 
syne doot hadde. Ic gewilt voir eene somme van honder gulden min dan yemant dat hadde 
willen coepen. Al sic niet en wilde mer willichlic dat voirdeel tot behoef des voirscreven huys 
der apostelen renuncieerde. Alsoe dat wilen by ons sesse executeurs levende doen ter tyt 
gesloten werdt ende overdragen dat ‘tvoirscreven Hof van Voshem met synre toebehoirt, dat 
alle vry goede syn ende niet leene, uutgescheiden alleen de Moelen op de Beke geheten de 
voor alder gelegen met eenen cleinen vuer der boven alre naest ende thien pont payements 
sonder meer, die van onsen genedigen here den hertoge van Brabant te leen gehouden syn. 
Ende die selve ic Jan Bont terstont na doot myns oems voirscreven van minen here den 
hertoge voirscreven te leen ontfangen hebben. Niettemin de vruchten der af comende 
mitgaders den vruchten ende proffyten des hoifs voirscreven met synre toebehoirte ten oirboir 
ende proffyt des huys der apostelen voirscreven gelic ende al bekeert syn geweest, 
egheenssins vercocht en soude werden, mer voir ‘tsekerste den selven huyse van den 
apostelen soude bliven ende toegevoeght worden ende dat by middele van Wouter Lonys 
voirscreven die totten goeden van Voshem voirscreven geleit was ende oic der nae totten 
selven goeden my Jan Bont dede beleyden voir meyer ende scepenen van Loeven, die voirt 
hebbe ‘t huys ten apostelen voirscreven in die selve goede onlancx doen goeden alst blyct in 
scepenen brieven van Loeven der op in behoirlike ende gewoenlike forme gemaict ende oic 
versien by minen testamente dat by my gesloten is gelyc uut eenre sekere clauselen myns 
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testaments voirscreven hopelic blyken mach. Van welken clauselen ende oic anderen pointen 
des selfs testaments ‘t huys van den apostelen voirscreven aengaende ende ruerende men een 
copie geven sal gemaict by eenen notaries ende in forme autentycke, opdat hem metter selve 
thuys voirscreven of haer regerers op ende wanneer dat noot wesen sal selen moegen 
behelpen. 
Item want ic Jan Bont selve den huise ten apostelen voirscreven menigerhande goede by my 
vercrege hier beneden gescreven beset hebbe. Te weten eenen beempt luttel over Vilvoirden 
ter plaetsen geheiten Ten Drienlynden gelegen, by my wilen gecocht tegen Hein Scheelken 
als dat blyct in scepenen brieven van Vilvoirde loepende vry bovenal datter uutgaet zesse 
cronen, veertich groten brabants voir een cronen gerekent ende meer. 
Item eenen sekeren chijns van een ende twintich schellingen vlaams by my vercregen tegen 
jouffroue Mergrieten Fraybaerts, gelyc dat blyct in scepenen brieven van Bruessel der op 
gemaict. 
Item eenen anderen jairliken chyns by my vercregen tegen Mergrite tsCupers die helicht van 
vier ende ‘t sestich ouden groten tournois ende van thien capuynen. 
Item de helicht van achte ende veertich schellingen in Vorsten lopende ende de helicht van 
vier capuynen ende oic van thien ponden payements ende sesse capuynen te kersmisse te 
betalenen ende al dit mach men opeliken sien in scepenen brieve van Bruessel der op gemaict. 
Item een hoffstadt metten huisen der op staende voir ende achter gelegen in de Berchstrate 
tusschen die goede wylen Wouters geheten van der Bulct ende Henvirs de Hertoge by my 
gecocht ende vercregen tegen Engelen van den Voirde, gelycks wy dat blyct in scepenen 
brieven van Bruessel der op gemaict, behoudelic dien dat Katherine van Romen oft der selver 
gelieft sal moegen haer leefdage lanc sonder haeren cost in’t selve woenen ende des 
gebruycken als sy nu een wyle tyts gedaen heeft, uutgenomen alleen die corensolders die dair 
goet syn, welke altyt beset selen wesen den huise ten apostelen voirscreven om haer graen of 
coren aldaer te hanteren alst hen van noode wesen sal. 
Item veel stucken landts gelegen by Syrenbeke van Annen wegen gecocht tegen Willem 
Rampart alst blyct in scepenen brieven van Lenck der op gemaict lopen jairlics boven den 
chyns der uut gaenen drie ende twentich mudde negen ende een halve vierteel rogs 
Bruesselschen maten ende boven al dat voirscreven hebbic gesloten ende gelove noch te 
coepen den huyse voirscreven andere veertich mudden rogs Bruesselschen maten van 
voirscreven soe haest men se vynden sal geheel of eens deels ende der op hebbic ‘t 
voirscreven huis der apostelen version mits eenre clauselen myns testaments in’t lange hier af 
mentie makende. Mer dese selve goede te hans boven geruert hebbic den huyse vanden 
apostelen gelaten ende laete op selker manieren ende condicien dit voirseide huys der 
apostelen ende alle syn goede tot wat plaetsen of steden sy geleegen syn bliven selen 
verbonden schuldich ende gelast te betalen jaerlicx der capitulen van sinte Goidelen 
voirscreven te kersmisse een ende twentich Rijnsch gulden die ic hem op die goede des 
voirscreven huys om thien feesten in die kerke van sinte Goidelen by consent des selfs 
capittels by my geordineert bewesen hebbe ende oic te betalen ten termine voirscreven 
derthien ende een half mudden rogs den capellaen of den dienst voerende op den autaer der 
heiligen Sinte Sebastiaen, Sinte Lambrecht ende Sinte Pancraes. 
Item ander sesse ende half mudden den sancmeestere met sinen medesangers die hen alle 
weken de misse van Sinte Sebastiaen selen helpen discanteren. 
Item twentich zister roggen Bruesselschen maten voirscreven die costers van der kerken voir 
hoeren arbeyt die sy in luden ende beyarden hebben selen, alsoe dat in een clausule myns 
testaments voirscreven in’t lange verclaert is. 
 
Darom eest dat wy beyde Jan Bont ende Lambrecht de Cock alleen overlevende executeurs 
heren Willems Bont dic voirscreven ende als momboirs, lastdragers ende regeerers des huis 
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de apostelen also lange wy leven selen in dese werelt pelgrimaidse doenen of dat wy dat selve 
regiment over selen hebben gegeven als boven in den verbonde dat men doen sal den capelle 
van Sinte Goidelen in een ende twintich Rynsch gulden jairlics chyns ende oic in drie ende 
twintich mudden ende twee zister rogs in der manieren ende formen voirscreven hebben 
consent gegeven ende als nu ons consent der toe geven. Te weten dat men betalen sal jairlics 
die eenentwintich Ryns gulden ende drie ende twintich mudde mit twee zister rogs 
Bruesselschen maten alle die goede vant huys den apostelen voirscreven, die sy hebben of 
namaels crigen selen wair dat sy gelegen syn (….slecht leesbaar woord) verbynden ende 
verbonden of gehouden wesen met deser letteren biddende ende versuekende den heren den 
prochiaen als d’ierstelet in dien dierstestem ende de kercmeesters als danderledt ende dien 
danderstem ende de huysarmmeestersder prochie van Sinte Goidelen voirscreven als derde 
ledt ende dien de derde stem toe sal behoeren na onser beider doot ende d’beweind, ‘t bestier 
ende ‘t regiment des goidshuyse der apostelen voirscreven ende der brueders met al datter aen 
cleft selen hebben, dat sy alle dingen voirgeruert consenteren willen, ratificeren ende 
willecoeren. 
Accorderende oic dat twee van mynen huysgesinne die my Jan Bont nu veel jaeren truweliken 
ende wael gedient hebben, welke arm synende dair d’aelmoessen wel uut ende bestaet waer te 
weten Lambrecht van Houten ende Hein van den Par, myn stalknechts, hebben moegen de 
twee ierste plaetsen of steden die in’t voirscreven huys der apostelen vacerende selen by 
doode, uutgange of uutsettinge ter aventueren van twee brueders terstont na mynre Jans Bont 
doit geschiet of gedaen te warden ten were dat sy of ennich van hen herenbinnen ende voir 
myn doot van plaetsen alder version worden, also verre als sy of ennich van hen beiden in 
minen dienst totter doot toe inclus getruweliken als sy hier toe gedaen hebben volheerden 
niettegenstaende dat gheen van hen syn ‘tsestich jaere en hadde ende dat van sunderlinger 
gracien d’welc men in toecomende tyden niet ter consequenten en sal moegen trecken, hoewel 
dat men’t desen minen dieners nu consenteert ter liefden van my Jan Bont die den huyse der 
apostelen voirscreven in anderen dingen meinde te versien ende te reconpenseren sunderlinge 
want ic in myn testament behalve de goede die voirscreven syn den selven huise by myn 
gelaten de welke hen jairlics vry ende los veertich mudden rogs Bruesselschen maten of der 
omtrent weert wesen selen boven alle lasten der ic ‘t huis voirscreven mede gelast mach 
hebben, gelaten hebbe ende beset in pueren aelmoessen alle myn goide ruerlike of 
onberuerlike, die na betalinge mynrec schout ende dat ic beset hebbe in myn testament 
voirscreven of besetten sal moegen in codicille ennigen personen of plaetsen overlopen selen 
ende na my bliven die als ic meyne met luttel weert selen wesen. 
By moderatien nachtans om wael te verstaen myn meyninge te weten dat in dien dat die 
rekeningen die men jairlicx schuldich sal wesent te doen, sal syn gedaen alst boven gemerct is 
ende die vyfthien personen des huys der apostelen voirscreven themelic ende redelic in hoeren 
nootdruft van lennigen versien ende besorcht selen wese. Ende alsoe dat hen den noot ende 
die aermoede niet en sal dringen hoir broet te moeten bidden. Ende oic dat sy niet te vele en 
hebben boven hoeren rechten nootdruften der mede sy Goids ende syns diensts vergheten 
mochten. Ende om dat selve duechdelike te geschien so hebben wy Jan Bont ende Lambrecht 
de Cock voirscreven wegenen die costen ende uutgeven die in’t voirscreven huis jairlics 
geschien ende gedaen syn geweest aen de derthien brueders, den rentmeester omme der 
maerten voirscreven synt alle dage vyftien potten hoppen wyn mate dierve tachtentich een 
dregelnat maken dat gemeinder cost vive ende twentich plecken, syn testien exigent drie 
dregelnate valent eenen ryder of vive ende twentich stuvers makende sjaers drie ende twentich 
riders’t goidshuys alst gewoelic is voir elc mudde seven plecken. 
Item brengen item sjaers eenen gemeyne vriesschen off van thien willums schilde of der 
onder. 
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Item acht mager gestrecte verkenen om die bider semelen die van der broede comen selen 
ende andere die men der toe roepen sal in’t goidshuys gemest te worden, geslagen ende 
verteert. Ende van den gelde dat van der huyt van den oss ende vanden huete comen sal sal 
men den vleyschouder vernuegen van den oss ende die acht verken voirscreven te slaen ende 
te souten ende ‘t huis versien van rueten kerssen ende van cruyde ten pensen etc, voir elc jair. 
Item sal oic per mande jaerlicx geschien van houdt ende vyftich ponden boteren van op de 
Dendere of van Senneke ten beste coepe in synen say sinne. Item van soute die voirscreven 
oss ende verken te souten ende om die spyse te t’mindigen allet jaer dore te nemen te besten 
coep als die huisarmemeesters jairlics doen t’antwerpen of te Mechelen.Item om de bervinge 
in’t voirscreven huis beide voir backen spyse te cocken ende de stoef te heiten inden winter 
hondert vive ende twentich ezelladen houts cusbaers goets die men elcs jaers wel weten sal 
hoe vele elc ezellade gecost heeft. Item vierhondert mutsaerts ende sesse mudden colen. Item 
een vat herincs ende eenen corf vigen voir den vasten. Item ander wage vleemschs kees. Item 
onder boenen ende erten sesse zister. Item om rapen inden winter omtrent veertich of vyftich 
placken na dat sy geraken. Item om cupen, vaten ende eemers omtrent veertich placken. Item 
een zester zaets dat de winne te Voshem sjaers betailt om vier gelten smonts te hebben voir 
den vasten. Item twee pitansien sjaers voir de brueders deen opten dach vanden jaergetide 
heren Willems Bont ende dander op alre apostelen dach dair toe Willem van Drumpt 
voirscreven enen clinkert erflic gelaten heeft alst blyct in’t ontfangen des goidshuys 
voirscreven, elke pitantie van enen clinkert.  
Item de hueren vanden rentmeester ende vander maerten allet gheen datter overbliven sal van 
minen goeden voirscreven boven hondert ende vyftich Rynsch gulden eens, welke somme 
men opleggen ende bewaren sal tot behoef des huys voirscreven voir ongeval of sunderlingen 
last die hen toecomen mochte ende der mede ende oic metten fauten die men niet en sal 
hebben connen gecrygen ende geynnen de rentmeester hem oic sal moegen behelpen alst 
coeren zere goeden coep wesen sal om dat te houden. Tot dat gelt sal moegen gelden 
toebehoerende sal half der fabriken der kerken ende half den armen van den Heilegen Geest 
der prochien van Sinte Goidelen gelyc dit ende andere in een sekere clausele myns testaments 
syn volcomelikx verclaert ende also sonder ennige swaerheit of gewicht van consciencien en 
sal myn begeerte die niet dan rechtverdich ende redelic en is, noch den huise voirscreven 
lastich mer bat, oirborlic, billic geweigert of vertrocken worden. Welke weygeringe waert dat 
sy geschiede dat God wired den huys der apostelen voirscreven gheen clein achterdeel ende 
schade geven sonder gemerct dat die goide die den huise der apostelen voirscreven by myn 
beset ende gelaten syn, gecondicionerdt ende gemodificert syn, welken cesserende, cesseert 
oic dwerck. 
Ende wy Lambrecht de Cock bovengescreven als executeur, Alexander van Beringen, 
prochiaen, Henric Magnus ende Jan vanden Hornek, kercmeesters t’samen met meester Jan 
Bont voirscreven, Wouter Magnus, Everaert tSaerts, Jan de Hertoge ende Jan Maten, 
proviseurs der armen vanden Heilegen Geest der prochien van Sinte Goidelen te Bruessel, der 
begherten heren Jans Bont voirscreven, die wy redeleken bevonden hebben ende bevynden 
ende den ghenen die redeliken begert, billicker gheen weygeringe en steet te geschien. Der 
om den oirboir des huis voirscreven ernsteliken aenmerkende goeden ende ripen rait der op 
gehadt, hebben wy gegeven ende geven in allen desen voirscreven punten ons volcomen 
consent, die selve approberende ende vastmakende by cracht van desen selven letteren. 
Behoudende dat ons gheen onse nacomelingen of onse goide of die goede der plebanie, der 
fabriken ende den huysarmen toebehorende ergens inne gelast, becommert of gepraemt selen 
moegen warden. Mer die goide des voirscreven huis der apostelen alleen belast selen bliven 
gelyc boven oic geruert is. Ende om mere vesticheit van allen saken voirscreven soe hebbic 
Jan Bont voirscreven gebeden meesteren Willemen Bont, minen neve, doctoer in beiden 
rechten, deken te Loeven ende auditeur der saken des Heilichs Stoels van Rome, dat hy alle 
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saken boven geruert believen ende ratificerende woude mitgader alle punten in myn testament 
begrepen den voirscreven goidshuyse der apostelen aengaende. Ende ic Wilhelmus Bont, 
deken van Loeven, voirscreven, ter begerten myns liefs oems voirscreven ende om Goidswille 
te vorsten ende ter eeren van hem die inden selven stucken als ic hope geëert sal wesen, hebbe 
myn consent ende volcomen wille in allen saken voirscreven gedragen ende drage mit desen 
selven letteren, confirmerende ende approberende die selve also veere het behoirt ende van 
noode is renuncierende alle exception verweren ende opposicien van recht ende van faite die 
ic namaels soude moge der tegen voirtkeren. Ende al sonder argelist in oirconden myns 
handteykens onder op geset ende myns segels bi den segel myns liefs oems hier aen gehangen 
ende in getuygenissen der waerheit alder dingen die voirscreven syn hebben wy Jan Bont 
ende Lambrecht de Cock dese tegewordige letteren met onse propren segelen ende Alexander 
van Beringhen, prochiaen als een ledt ende Henrick Magnus ende Jan van den Horneke, 
kercmeesters t’samen met heren Jan Bont voirscreven dander ledt. Ende Wouter Magnus, 
Everaert tSaerts, Jan de Hertoge ende Jan Maten, proviseurs van den armen der prochien van 
sinte Goidelen ‘t derde ledt, maken ende representerende metten segele der drie liede 
voirgeruert te weten: der plebanie, der fabriken ende der huysarmen voirscreven voir ons ende 
onse nacomelingen metter protestacien ende onder spreken boven verclaert doen besegelen 
ende vestigen. 
Gegeven te Bruessel in’t jaer ons heren duysent vierhondert ende vyftich, vyer dage in 
januario na costumen shoifs van Cameryck. 
 
Met beschadigd zegel in rode was van Jan Bont. Op dit zegel een engel met wapenschildje. 
Zegel in rode was van Willem Bont. Boven zegel ook op omslag de handtekening van Willem 
Bont. Dan zegel in rode was van de bisschop van Kamerijk met doorbij gestoken een akte van 
goedkeuring van de bisschop. Zegel in zwarte was (alleen een klein restant) van de plebaan 
van St. Goedele te Brussel. Zegel van de kerkmeesters is verloren gegaan. Zegel van de H. 
Geesttafel van St. Goedele waarvan in randschrift nog te lezen ‘Gudile’ met in midden 
waarschijnlijk Christus op een troon. 
 
Op achterzijde in eind 15e eeuws schrift: ‘Een deel stestaments meester Jans Bont aengaende 
een huyse der brueders van den 12 apostelen etc.’ Daaronder in 17e eeuws schrift: ‘oft als 
executie testaments heer Willem Bonts.’ In 19e eeuws schrift: ‘Douze apôtres’ en ‘nr 1’ met 
stempel:’Archives hospice …Bruxelles’ 
 
Tekst goedkeuringsakte bisschop van Kamerijk dd 1450-03-24 
 
Universis presentes litteras inspecturis Johannes de Burgundia, dei gratia episcopus 
Cameracensis, salutem in domino. Notum facimus que presentibus litteris quibus hec nostre 
presentes insiguntur partem testamenti venerabilis et circumspecti vir magistri Johannis Bont, 
utriusque iuris doctoris, cantoris et canonici ecclesie nostre collegiate Beate Gudile 
Bruxellensis, videlicet magistrum conteruit domum Duodecimo Apostolorum in Bruxella 
nostre diocesis continentibus ac sigillis venerabilium virorum predicte magistri Johannis Bont, 
magistri Wilhelmus Bont, utriusque doctoris ac eiusdem manu signatis, Lamberti Coc, 
presbitoris, in cera rubra, plebanie, magistrorum fabrice ecclesie et provisorum Mense Sancti 
Spiritus parochie Beate Gudile predicte in viridi sigillatis, roboratis et confirmatis indubiam 
adhibemus et adhibendam esse discerminus per presentes ipsaque et omnia alia et singula 
facta ordinata, contenta et narrata in eiusdem auctoritate nostra ordinaria et pontificali ex certa 
scientia laudamus, approbamus ratificamus et confirmanus iure cuiuslibet in omnibus semper 
salvo. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum Bruxelle 
anno domini quadragentesimo quinquagesimo mensis mercy die vicesima quarta. 
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Op de omslag: T Miscart 
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Bijlage 4. Tekstuitgave van de statuten van het apostelhuis van De Zeven 
Slapers, gesticht in 1439 te Leuven door Jan Keyenoege. 
 
Origineel : RAL, Rijksarchief Leuven, 68/1-2 inv. nr. 5569 
2 katernen op perkament  1439-08-01. Tekst vergeleken met een kopie uit 1660 ook aanwezig 
in RAL, 68/1-2 inv. nr. 5573. Opvallende verschillen zijn aangegeven in de tekst. 
 
f 1v 
Dit boeck waert by Janne Keyenoege over gegeven in handen Vranx van Dyenen, een van den 
vier Renetmeesteren der stad van Loevenen in septembri 55. Die dat weder overgheven sal 
den gheenen die ten afsceiden van den selven rentmeesterscape in syn stad gestelt sal worden 
ende also voorts ende voorts. 
 
Desen boeck is aenden heere licentiaet Hr. Anthoen van Schutteput als out rentmeester van 
den jaere 1660 gegeven door den heere licentiaet Van Dienen den 15 novembris 1660. 
 
f. 2r 
Dit es die ordinancie ghemaect bi den rentmeesteren van Loven te wetene Jan van der Linden, 
Jan van der Merct, Evert van Winghe, Aerde van den Velde ende Jan Keynoghe Wouterssone 
van den huse inden Bruel gheleghen ende van sekeren goeden die de voerscreven Jan 
Keynoghe ghelaten heeft tot sekeren personen die in’t voerscreven huys woenen selen opte 
maniere ghelyc volcht. Die out selen syn 55 jaren oft daer boven. Welke ordinancie ghemaect 
es opten iersten dach van oest 1439. 
 
1) Inden iersten dat die voerscreven mannen selen moeten vry syn ende onghebonden van 
allen banden des huwelecs ende van allen ordenen ende anderen lasten, sunderlinghe van 
kinderen in haren broede ende plichte wesende ende van alre scout, calangien ende 
beswaernisse wesende, daer die voerscreven godshuyse moyenisse af comen mochte. *)Ende 
die oec niet ghewonen hebben gheweest daghelyc bidden te ghane voerder goeder lieden 
selen. Oec moeten syn van leven als goede kersten lieden na der ordinancien ende gheboden 
der heyligher kerken, van goeden name, van goeder famen ende eersamer wandelinghen. Die 
niet met haren lasteliken ende quaden leven ende regemente tot armoede comen syn, maer 
overmits haren groten, langhen ende ghetrouwen arbeide so onmachtich ende so 
onvermoeghende syn worden van haren live ende leden, dat si vordane werkende met haren 
handen niet meer (f2v) ghecrighen noch ghewinnen en konnen ende die anders ghoen goet 
noch renten ende hebben opte leven. De welke arme niet uyt beden, gonste, ghedranghe oft 
ontsien van yemande, met uyt rechter ontfermherticheiden ende caritaten alle beden, gonsten 
ende ghedrunghen uyt ghesteken ghelyck biden 4 rentmeesteren der stat van Loven die’t 
t’ghemeyn goet van der voerscreven stat van Loven in handen hebben selen altoes ten tide als 
dat gheboren sal, daer toe ghenomen ende ghecoren selen voer den om aldaer te bliven al haer 
leefdaghe lanc ende ghelaeft ende ghevoet te sine vanden goede des voerseiden huys.*) 
*) Hele stuk tussen de twee sterren ontbreekt in het afschrift uit 1660. 
 
2) Item hebben si gheordineert dat si voerscreven arme bringhen selen ende sculdich syn te 
bringhen in’t ghemeyn alle dat si hebben oft vercrighen in’t ghemeyn alle dat si hebben oft 
vercrighen mochten het sy met arbeyden, in aelmoesen oft van ghiften oft van versterffenissen 
oft dat andersins bi der gracie ende ghenaden ons heren hem toe comen mach in wat manieren 
dat sy ende dat men des in’t ghemeyn sal ghebruken ende ghenieten sonder daer af yet te 
behouden ofte verberghen, achter te steken oft elder te bevel heymelyc offt openbaerlyc in 
enigher manieren. 
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3) Item dat sy daghelyx ende altoes ende altoes te gader selen eten des morgens ende des 
avonts als dat sal gheboren na der ordinantie die men hem daer af (f3r) gheven sal ende 
vredelyc ende sedelyc ende manierlyc leven ende verkeren d’een metten anderen sonder 
malcanderen te stoten, te slaen ende te verdringhen oft enighe meswinde te doene oft yet te 
verwitene oft enighe onhoesche, ombehoerlyc oft ontemelyc woorde te gheven, maer bliven 
ende leven in caritaten ende oetmoedelyc in bruerliker minnen. Ende waert dat hare enich 
inden voerscreven dinghen oft andersins mesdade oft hem ontghinghe, die soude daer aff 
ghecorrigeert werden also na der gheleghentheit van dern misdaet die daer toe behoren sal. 
Ende dat si niet en selen moghen gaen in enighe taverne oft in enighe stat buten den huyse 
voerscreven om haer ghelt te verteren noch andersins moghen gaen drincken. Maer wilt hem 
yemant eersaems te eten of te drincken gheven om Gods wille, so moghen si gaen ter 
oersamer plaetsen sonder argelist. 
 
4) Item en selen die voerscreven mannen in’t voerscreven huys wonende gheen gaste van 
haren maghen oft vrienden aldaer moghen herberghen daer des nachts te bliven noch oec 
gheen vrouwen in haer camer houden oft laten vernachten noch tot hare tafelen setten sonder 
arghelist. 
 
5) Item selen si bi rade van haren prochiaen hem stellen ende saten dicwile te biechten te 
gane. Te minsten alle jare eens te Heylighen sacramente te gane ende dat oetmoedelyc 
t’ontfane. Also dat goede kerstenen (3v) liede sculdich syn te doene. Ende oec alle daghe te 
minsten oen misse te horen ten ware dat si dat om crancheiden oft siechede wille niet ghdoen 
en consten oft om ander wettighe nootsake ontscout hadden. 
 
6)Item selen si oec sculdich syn met ordinantie ende met behoerten twee mannen tegader ter 
weken eenen dach voer de noenen gaen om Gode binnen den stat van Loeven metter malen 
ende die selve twe mannen die dan om haer broot gaen ende haer weken hebben sellen t’allen 
spinden gaen die binnen der weken vallen selen om haer almoesen te halen ende dat hem 
ghegheven sal werden sonder enich behendicheit daer in te beseghen selen bringhen der 
maerten die men hem setten sal om dat voert in’t ghymeyn te bekeren.*) 
*) Dit item ontbreekt in afschrift uit 1660 
 
7) Item dat si des sondaechs selen gaen in haer prochie haer ghebode ende een *) misse horen 
te minsten aldaer ende voert so sellen sy des heylighen daechs ende des werck daechs comen 
in Sinte Peterskerke die seven ghetiden hoeren also verre als si connen ende moghen ten ware 
dat si behoerlike nootsake hadden van werck oft siecheden oft anders na goeduncken der 
rentmeesters. Ende oft hem yment yet om Gode gave in gelde het waer inde kerke oft daer 
buten, dat si dat bringhen selen in**) een busse daer oen brueder by wesen sal. Welke busse 
staen sal in haer huys daer die rentmeesters den sloetel af hebben selen. 
*) Bij ‘een’ stond eerst ‘haer’ 
**) Bij ‘in’ stond eerst ‘te’ 
 
fol. 4r 
8)Item ghevielt so dat enich van hem sieck werde so selen die andere van hem oft harer enich 
daer toe ghedeputeert ende die daer toe nutst ende bequamelyxt syn, sal dien sieken bistaen 
ende hulpen bruderlyc ende ghetruwelyc ende oec willichlyc op hopen ende troest dat men 
hem als hys te doen sal hebben des ghelyc weder doen sal. 
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9) Item selen die voerscreven mannen ghehouden ende verbonden syn te werken ende te 
arbeiden in allen orbaer ende profite des vorscreven goodshuyse ende haer selfs. Dats te 
weten in hout in te draghen ende te stapelen ende te legghen, water te putten ende te halen, te 
helpen backen ende oec den hof te spaden ende te mesten, te sayen; den winghert ende bomen 
te verwaren ende vordane alle dinghen daer toe behorende te doene also verre als si connen 
ende weten. Daer in die stercke ende mogenste den crancsten altoes verschonen selen. Ende 
dat si haer maerten die men hem settern sal bistendigh ende ghehulpich syn selen opdat van 
haer ghedient moghen werden. 
 
10) Item selen si voor haer daghelyx ghetiden ten ware dat sys van crancheiden niet ghedoen 
en consten sculdich syn te lesen ter oeren ons Heren Goods ende synre ghebenedider Moeder 
ende der Heiligher drivoldicheit ter mettentide 7 Pater Noster ende 7 Ave Maria. Ende also 
vele ter vesperen ende ten anderen cleynen ghetiden es te weten te pennen, tercie, sexte, 
noene ende (fol 4v) completen telken ghetide enen Pater Noster ende 1 Ave Maria ende 
desghelyx na den eten voer haer gracie enen Pater Noster ende enen Ave Maria. 
 
11) Item selen si des avonts tytlyc thuys comen ende *) als si gheten selen hebben ende 
gheseit 1 Pater noster ende Ave Maria, sal een van hem die daer toe gheordineert sal werden 
een belle luyden twee werven ende dan selen si vargaderen om noch Gode te loven ende selen 
aldus segghe: Lieve Here God almachtich sceppere des hemels ende der erden, ghebenedyt, 
gheloeft ende ghedanct moeten syn van allen uwen goede dat ghy ons ghedaen ende verleent 
hebt. Wy bidden U dat ghy onser ontfermen wilt ende vriën van allen sunden. Ende daer na sal 
hy segghen:  Nu laet ons bidden voor onsen gheduchtighen here en vrouwe van Brabant ende 
haer gheboorte en voer haren edelen Raet, voer die goede stat van Loven, voer Jan Keynoghe 
Wouterssone onser fundeerder ende voer die rentmeesters die voor ons gheweest hebben ende 
nu syn, die dit voerscreven huys na Jan Keynoghes utersten wille hebben volbracht ende voor 
alle anderen die ons goet ghedaen hebben ende daghelyx doen. Ende oec voer alle ghelovighe 
zielen die van deser werelt ghesceiden syn dat Onse Lieve Here harer alre ontfermen wille 
ende ons daer voor sprecken elck enen Pater Noster ende enen Ave Maria. 
*) In de tekst twee maal ‘ende’ achter elkaar. 
 
Fol. 5r 
12) Item op dat deze voerscreven armen mannen, die aldus ontfaen selen werden, te bat, in 
payse, in vreden ende in rasten te gader syn ende bliven moghen, hebben ghoordineert die 
voorscreven rentmeesters ghevielt, dat God verhuede, dat hare enich na dat hy ontfaen sal syn 
onrastelyc, verwoet, sinneloes dicwyl ende ombescheiden oft lazers worde oft van anderen 
wreeden siecheiden oft andere vreseliker syecheiden daer ander menschen mede besmet oft 
ghevreest mochten werden oft van enighen evele besmet oft dat hy waere besmet oft dat hy 
een dief ware oft onghetrouwe oft andersins openbaerlyck ende merkelyck van quaden pitsen 
ware oft ghediffameert oft van anderen quaden famen so dat voerscreven huys ende die 
andere arme daer af bescheemt ende ghemoeyt mochten werden, so hebben sy ghoordinoert 
dat dese die aldus ghebreckelick waren also saen als dat kennissen comen sal syn van hem oft 
van den anderen voerscreven personen die namaels die ontfaen ende inne setten selen. Ende 
dat inder waerheit bevonden sal syn ter rechts uyt den voerscreven huyse gheset ende 
ghewerpen selen werden met alle dat daer syn sal van den ghenen dat *) si daer in bracht 
selen hebben ende te male beroeft ende quyt selen syn ende bliven van alle den profite solaes 
ende gherief des voerscreven huys bi alsulker vorwerden waer’t dat si in’t voerscreven huys 
doen si daer in ontfaen werden hadden bracht enighe havelike goede dat hem die (fol. 5v) 
selen moghen volghen also verre als die saken bi huer uytwerpinghen comen ware bi den 
ghehinghen Ons Liefs Heren ende niet uyt harer enich consent ende quaden wille, want 
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sondmensen om die saken voerscreven uytwerpen te ewighen daghen sonder hem yet te laten 
volghen van al dat si daer in bracht hadden. 
*) voor ‘dat’ stond eerst ook nog ‘daer’ 
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