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De verhouding van het Oirschotse kapittel tot de onderhorige parochies 
(door J.P.J. Lijten) 
 
Het Oirschotse Kapittel ging er steeds vanuit, dat de pastoors van de onderhorige parochiekerken 
jaarpriesters waren, die elk jaar per 23 juni door het kapittel konden worden aangesteld, gehandhaafd of 
ontslagen. Wat de pastoor van Oirschot betreft, was de situatie nog iets ingewikkelder. Door de oprichting 
van het dekenaat in het kapittel in 1282 was de kapitteldeken q.q. pastoor (investitus) van Oirschot, maar 
het kapittel beschouwde zich in de kapittelstatuten van 1472 als pastoor van Oirschot boven de 
kapitteldeken. Overigens oefende de kapitteldeken niet zelf de pastorale zielenzorgfunctie uit, maar liet dit 
over aan een vervanger, die door deken en kapittel als jaarpriester beschouwd werd. De pastoors van de 
aan het kapittel onderhorige parochies werden dan ook officieel niet betiteld als pastoor maar als 'vicaris', 
'vicecuratus' of 'vicecureyt. 1) 
Deze situatie heeft eeuwenlang bestaan zonder tegenspraak. Voordien heeft zich echter rond 1342 een 
kwestie voorgedaan, waarin het standpunt van het kapittel werd bestreden maar uiteindelijk zegevierde. 
De authentieke documenten, die over deze zaak zijn bewaard gebleven, geven ons, hoewel ze niet volledig 
zijn, een kijk op de achtergronden van het kapittelstandpunt. 
 
De documenten 
Van de zaak tussen het kapittel en de pastoor van Wintelre aangaande de tienden zijn drie originele 
stukken bewaard gebleven. Het oudste en tevens belangrijkste is d.d. 1342.06.19 en behelst een 
tussenvonnis in hoger beroep in opdracht van de H. Stoel geveld door de deken van het kapittel van Sint 
Marie te Utrecht mede namens zijn collega-rechters, de deken van het kapittel van Sint Jan en de officiaal 
van Utrecht, waarin een tussenvonnis van de officiaal van Luik wordt herroepen en het Oirschotse kapittel 
in het gelijk wordt gesteld en in het bezit van alle inkomsten van de kerk van Wintelre wordt gehandhaafd. 
Dat dit document uit het Oirschotse kapittelarchief is 'meegenomen' en terecht gekomen in de bibliotheek 
van het Provinciaal Genootschap, is al kwalijk, maar nog kwalijker is, dat het door A. van Sasse van 
Ysselt als volgt wordt beschreven: 'De deken van de Sint Mariekerk te Maastricht (sic!) als daartoe 
gemachtigd, doet uitspraak in het geschil gerezen tussen de deken van het kapittel van Oirschot en 
Godefridus van Audenhoven over de tiende van Waalre (sic!). 2) 
Het tweede document - omdat het niet zo fraai was nog aanwezig in het Oirschotse kapittelarchief - is d.d. 
1342.07.24 en behelst een tussenvonnis van dezelfde rechters, waarbij het interdict over de parochie 
Wintelre ongeldig wordt verklaard en alle gevolgen ervan nietig. 3) 
Het derde document is een brief van de pastoor van Oirschot aan de aartsdiaken van Kempenland d.d. 
1343.03.17, waarin hij meedeelt op diens bevel in de kerken van Oirschot en Wintelre te hebben laten 
afkondigen welke vergoeding het kapittel heeft toegekend aan de pastoor van Wintelre en de aartsdiaken 
namens het kapittel verzoekt om diens goedkeuring. 3) 
Aan de hand van deze documenten, waarvan de publicatie als bijlage volgt, zullen wij trachten eerst de 
gang van zaken te reconstrueren en daaruit een kijk te krijgen op de verhouding van het Oirschotse 
kapittel tot de kerk van Wintelre, om daarna aan de hand van een authentieke verklaring door dezelfde 
aartsdiaken van Kempenland d.d. 1360.06.28, die eveneens als bijlage wordt gepubliceerd,3) de 
soortgelijke verhouding van het kapittel tot de kerk van Middelbeers te bekijken. 
 
De gang van zaken rond 1342 
Wat zich heeft afgespeeld voor de zaak Wintelre in hoger beroep behandeld werd in Utrecht, is ons 
bekend uit een processtuk (libellum) dat aldaar werd ingediend door de procurator van het Oirschotse 
kapittel, de clericus Everardus Foec die ons verder niet bekend is, en dat in zijn geheel is opgenomen in 
het vonnis, waardoor het als juist erkend werd (bijlage 1). Het Oirschotse kapittel stelt het volgende: 
Godefridus van Audenhoven is door het kapittel aangesteld als waarnemend pastoor van Wintelre, maar 
gedraagt zich alsof hij juridisch volledig pastoor is. 4) De inkomsten van de kerk van Wintelre komen toe 
aan de deken en het kapittel, aangezien de kerk van Wintelre canoniek verenigd is met de kerk van 
Oirschot, m.a.w. een bijkerk is van de kerk van Oirschot. 5) 
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Deken en kapittel van Oirschot alsook hun voorgangers hebben recht op de tiende van Wintelre, zolang 
deze kerk met die van Oirschot verenigd is. 
Godefridus van Audenhoven heeft de deken en het kapittel gestoord en lastig gevallen in het bezit van de 
tiende. (Vermoedelijk heeft hij dit gedaan door deze tiende, althans gedeeltelijk, voor zichzelf te innen, 
zoals uit het vervolg aannemelijk wordt.) 
Deken en kapittel hebben daarop de zaak voor de gewone rechter gebracht, zijnde de officiaal van het 
bisdom Luik (waartoe deze regio toen behoorde) met de eis Godefridus van Audenhoven te gelasten en te 
dwingen dat optreden te staken. 
Tijdens dit proces voor de officiaal heeft Godefridus van Audenhoven leugenachtig beweerd, dat deken en 
kapittel hem hangende het proces met geweld van het vreedzaam bezit van de tiende beroofd hadden, en 
geëist, dat hij daarin weer hersteld zou worden. Ofschoon Godefridus daarvoor geen bewijs geleverd had 
heeft de officiaal bij tussenvonnis uitgesproken, dat hij in het bezit van de tiende hersteld moest worden en 
deken en kapittel veroordeeld in de kosten, die de officiaal later zou vaststellen. 
Aangezien deken en kapittel zich hierdoor onjuist behandeld en bezwaard voelden, hebben zij op de 
vereiste wijze beroep aangetekend op de H. Stoel. 
Ondanks dit ingestelde hoger beroep heeft de officiaal van Luik alsnog de kosten vastgesteld op het 
exorbitant hoge bedrag van 85 pond en 7 schellingen, waarom deken en kapittel ook van dit vonnis op 
wettige wijze op de H. Stoel appelleerden. 
Beide appelzaken werden door de H. Stoel toevertrouwd aan drie gedelegeerde rechters, zijnde de 
kapitteldekens van Sint Marie en Sint Jan te Utrecht en de officiaal van het bisdom Utrecht onder de 
clausule 'Quod si non omnes' (d.i. indien niet alle drie aanwezig kunnen zijn, mogen twee van hen de zaak 
behandelen.) 
Bij de indiening van het libellum door de procurator van het Oirschotse kapittel aan het begin van het 
proces blijkt het dekenaat van Sint Marie vacant te zijn, zodat de procurator zich richt tot de deken van 
Sint Jan, die dan tevens officiaal van het bisdom is. 
Tijdens het proces is de nieuwe deken van Sint Marie in functie getreden en aan hem wordt door zijn 
collega-rechters de formulering van het vonnis toevertrouwd. 
Ter verduidelijking van de ingewikkelde situatie in Utrecht het volgende. Deken van het kapittel van Sint 
Marie te Utrecht was vanaf 1336 tot na 1342 meester Hugo Braem. 6) Het libellum moet dus ingediend 
zijn vóór diens aantreden, dus in 1336 (of eerder), zodat het proces voor het Utrechtse beroepscollege zes 
jaar geduurd heeft. Deken van het kapittel van Sint Jan te Utrecht (en tevens officiaal van het bisdom) was 
in 1336 Hendrik van Loenersloot. Wie er bij de uitspraak in 1342 officiaal was, is niet met zekerheid te 
zeggen. 7) 
In het vonnis wordt ook de gang van zaken tijdens het proces weergegeven. Daaruit blijkt, dat Godefridus 
van Audenhoven, ofschoon wettig gedaagd, op de eerste zitting niet is verschenen. Ook op de volgende 
zitting verscheen hij niet, maar wel had hij toen aan de procurator van het kapittel een brief meegegeven, 
waarin hij afzag van verdere procesvoering. (Hij zal dus hebben ingezien, dat zijn zienswijze geen enkele 
kans maakte.) 
Op verzoek van de procurator wordt daarop als tussenvonnis in hoger beroep uitgesproken, dat het appel 
van het Oirschotse kapittel terecht is geweest, dat het tussenvonnis en de taxatie van de officiaal van Luik 
onbillijk en onjuist zijn geweest en met hun gevolgen worden herroepen en dat Godefridus wordt 
veroordeeld in de kosten van het geding, waarvan de rechters de taxatie aan zich voorbehouden. 
De uitspraak van hetzelfde rechtscollege d.d. 1342.07.24 behelst eigenlijk niet veel nieuws. Blijkens de 
formulering zullen we moeten concluderen, dat Godefridus van Audenhoven, nadat hij het kapittel had 
beschuldigd hem de tienden ontroofd te hebben, op eigen gezag de goddelijke diensten in Wintelre 
gestaakt had, zich beroepend op de diocesane statuten, die zulks in een dergelijk geval bepaalden. Ook 
zullen we uit de formulering moeten concluderen, dat Godefridus van Audenhoven, die op 19 juni 1342 
nog waarnemend pastoor van Wintelre zal zijn geweest, dit op 24 juli van datzelfde jaar niet meer was. 8) 
Hij zal dus, als zijnde jaarpriester, door het kapittel per 23 juni zijn ontslagen. 
In de voorliggende uitspraak wordt geconstateerd, dat de staking van de kerkelijke diensten in Wintelre 
onjuist is geweest en dat het interdict over Wintelre in feite niet heeft bestaan. Deze uitspraak zal dus 
gevraagd zijn door het kapittel ter geruststelling van de mogelijk reeds aangewezen opvolger, opdat deze 
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zonder enig bezwaar de pastorale diensten zou kunnen uitoefenen. Aangezien hier dus geen sprake is van 
een nieuw vonnis maar enkel van de toepassing van het vonnis van 19 juni voor de specifieke situatie van 
Wintelre, is het ook begrijpelijk, dat dit document met klaaarblijkelijk minder nauwkeurigheid 
geredigeerd is. (Zie bijlage 2.) 
Na dit tussenvonnis in hoger beroep was er eigenlijk geen reden meer voor het Oirschotse kapittel om het 
proces voor de officiaal van Luik tegen Godefridus van Audenhoven voort te zetten. Hij was immers 
ontslagen als pastoor van Wintelre. 
Intussen echter was de officiaal van Luik van hogerhand flink op de vingers getikt. Mogelijk zijn hem in 
de loop van het proces bepaalde zaken duidelijk geworden, waarin het Oirschotse kapittel niet juist 
handelde en heeft hij deze bij de aartsdiaken van Kempenland aanhangig gemaakt, waardoor hij tevens 
zijn figuur enigszins kon redden. Het Oirschotse kapittel was altijd krenterig met de toelage voor de 
waarnemend pastoors. Als de pastoor moest leven van de vrijwillige giften van de parochianen, was dat, 
zeker in een kleine parochie als Wintelre, geen vetpot en kon dat inkomen niet als een 'competens portio 
"passend deel' van de kerkelijke opbrengsten gelden. Wij vermoeden, dat de aartsdiaken dit aan het 
kapittel onder ogen heeft gebracht en het bevolen om een passend inkomen vast te stellen voor de pastoor 
van Wintelre. Als stok achter de deur zal de aartsdiaken aan allen die wilden, de gelegenheid geboden 
hebben, om eventuele klachten tegen het kapittel ten overstaan van hem te komen uiten. (Zie bijlage 3 
tegen het einde.) 
Het kapittel zal daarop een voorstel gedaan hebben voor honorering van de pastoor van Wintelre, waarop 
de aartsdiaken opdracht gaf aan de pastoor van Oirschot, om dit voorstel in Oirschot (vooral voor de vele 
aan het kapittel onderhorige priesters) en in Wintelre af te kondigen en iedereen in de gelegenheid te 
stellen, om zijn zienswijze daaromtrent aan de aartsdiaken bekend te maken. Deze opdracht was 
getransfigeerd aan het antwoord van de pastoor maar is niet teruggevonden. 
In zijn antwoord d.d. 1343.03.17 (bijlage 3) laat pastoor Johannes Gerardi Tonsoris (Jan Gerardszoon 
Scheerders, ons enkel uit deze vermelding bekend) aan de aartsdiaken weten, dat hij daags tevoren, op de 
derde zondag van de vasten, in Oirschot en Wintelre heeft laten afkondigen, dat het kapittel van Oirschot 
de volgende vergoeding voor de waarnemend pastoor van Wintelre heeft vastgesteld: 8 mud rogge en 4 
mud gerst op het feest van de H. Andreas (30 november) en 6 pond in gangbare munt op Maria Lichtmis 
(2 februari) en verder wat door de parochianen aan de pastoor gegeven wordt zoals brood, eieren en wat 
gegeven wordt bij het opmaken van testamenten, het doen van jaargetijden, ziekenbezoek en biechthoren 
in Wintelre en Vessem. Bij dit laatste dient men te bedenken, dat de pastoors van Vessem en Wintelre in 
de regel de eerste Mis deden in de buurtparochie en de Hoogmis in hun eigen parochie en bij die 
gelegenheid ook ter plaatse biecht hoorden. Namens het kapittel verzoekt de Oirschotse pastoor aan de 
aartsdiaken om deze regeling goed te keuren en te bepalen, dat de pastoors van Wintelre daarmee tevreden 
moeten zijn. Uit de manier waarop verwezen wordt naar de gelegenheid om bij de aartsdiaken hierover te 
interpelleren, proeven we, dat het kapittel ervan overtuigd is, dat daar niemand zal verschijnen. 
Nadat binnen de vastgestelde termijn geen bezwaren waren ingediend, zal de aartsdiaken deze vaststelling 
hebben goedgekeurd vermoedelijk door een dorsale aantekening op zijn opdracht, die aan de brief van de 
pastoor was gehecht, en deze hebben teruggestuurd. Zo is de aanwezigheid van deze brief in het 
kapittelarchief verklaard. Nu is de opdracht van de aartsdiaken met de eventuele dorsale aantekening wel 
niet gevonden, maar in een lijst van tienden van het Oirschotse kapittel van 1575 - 232 jaar later - vinden 
we nog exact deze bedragen terug. 
Bij de 'lasten van den rogghe' vinden we genoteerd: 'voer den vicaris in Vessem ende Wintelroy 8 mud' en 
bij de 'lasten van somercoren' (boekweit, gerst en haver) is genoteerd: 'voor den vicaris in Vessem-
Wintelroy 4 mud' 9) Het pastoraat van Vessem en Wintelre was in 1575 verenigd in een persoon. 10) 
 
De verhouding tot Wintelre 
In de uitspraak in hoger beroep wordt de verhouding vastgelegd zoals die bestaat tussen het Oirschotse 
kapittel en de kerk van Wintelre. Deze verhouding, zoals die door de procurator in zijn 'libellum' was 
gesteld en door bewijsstukken gestaafd (quibusdam instrumentis in modum probationis productis) werd in 
de uitspraak aanvaard na ampele overweging (visis actis et actitatis ... et diligenter examinatis) en na het 
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inwinnen van de raad van rechtsgeleerden (communicatoque iurisperitorum consilio). We kunnen deze 
verhouding als volgt omschrijven: 
Niet de waarnemend-pastoor maar het kapittel is juridisch pastoor van Wintelre. Het kapittel is niet alleen 
pastoor maar volledig eigenaar van de parochie Wintelre; niet alleen de tienden (helemaal) maar alle 
inkomsten van de parochie komen toe aan het kapittel. Hierover is wel geen uitdrukkelijke uitspraak 
gedaan, maar het ligt er wel in opgesloten. Het is ook meer uitdrukkelijk gesteld in de toewijzing door het 
kapittel aan de waarnemend pastoor d.d. 1343.03.17 van diens vergoeding. Zelfs de meest persoonlijke 
giften aan de pastoor door de parochianen worden door het kapittel als kapitteleigendom beschouwd en 
daar toegewezen aan de waarnemend pastoor. 
De door het kapittel overgelegde bewijsstukken zullen verklaringen zijn geweest, dat het de facto sinds 
mensenheugenis zo geweest is. Daarop duidt ook de formule, dat het kapittel steeds 'in possessione vel 
quasi' van deze inkomsten is geweest, m.a.w. wij kunnen wel geen juridische titel overleggen, maar in 
feite is het altijd zo geweest. De reden is, dat de kerk van Wintelre canoniek verenigd is met die van 
Oirschot, en de kerk van Oirschot is het kapittel in de kapitteloptiek. Het kapittel wijst de 8 mud rogge en 
de 4 mud gerst dan ook toe uit de tienden van de parochie Oirschot (de redditibus, proventibus et iuribus 
decime infra limites parochie de Oerscot) die in feite de tienden van het kapittel zijn. 
Van deze situatie, dat de inkomsten van Wintelre aan het kapittel toekomen, wordt gezegd, dat ze bestaat, 
zolang de parochie Wintelre met de parochie Oirschot caconiek verenigd is (ex quo erefata ecclesia de 
Winterle eidem Orscotensi ecclesie fuit unita). 
Vanuit ons gezichtspunt zijn wij nu geneigd om te denken, dat de parochie Wintelre eerst zelfstandig 
bestaan heeft en later met die van Oirschot verenigd is. Deze voorstellingswijze is niet juist. Er zijn in 
onze omgeving meerdere voorbeelden van caconiek verenigde parochies, zoals Asten en Lierop, 11) 
Helmond en (Aarle-)Rixte1, 12) Bakel en Deurne, 13) Waalre en Valkenswaard, 14) Woensel en 
Eindhoven. 15) In al deze gevallen is de tweede, de dochterkerk, gesticht vanuit de eerste, de moederkerk 
en nooit volledig daarvan gescheiden. In 'De oude dekenaten' wordt de verhouding aldus kort samengevat: 
'De kerk van Woensel was de moederkerk van Eindhoven. Beide waren vanouds genieerd en door een en 
dezelfde pastoor bediend. Toen in 1399 het kapittel van Eindhoven werd opgericht, werden beide kerken 
daarbij ingelijfd, zodat het pastoraat van beide parochies van toen af in het bezit was van genoemd 
kapittel, dat voor elke parochie een vicarius (plaatsvervanger) als dienstdoend pastoor aanstelde'. 15) 
Het ontstaan van al deze dochterkerken ligt en een grijs verleden, zodat er nauwelijks iets over bekend is. 
Hoe een dergelijk ontstaan kon verlopen in meerdere etappes en over een periode van vele tientallen jaren, 
is te zien bij de wording van de dochterkerk Best uit de moederparochie Oirschot, hetgeen zich in 
recentere tijd heeft afgespeeld en mede daardoor nog in grote trekken bekend is. 16) 
In feite gold de kerk van Wintelre dus als een hulpkerk van de parochie Oirschot, zodat in de kerkelijke 
registers Wintelre evenals Vessem bijkerken 'appendices' van Oirschot worden genoemd. 17) 
Nadat wij deze zaak zo ontleed hebben, lijkt het misschien een raadsel, hoe de officiaal van Luik tot een 
heel andere uitspraak kon komen in zijn tussenvonnis. Nu was het Oirschotse kapittel het proces voor de 
officiaal tegen Godefridus van Audenhoven begonnen, vermoedelijk omdat deze zich een deel van de 
tienden van Wintelre had toegeëigend. Het was van Godefridus een tactische zet, om de zaak om te keren, 
zichzelf voor te stellen als de benadeelde partij en de aanval te openen op het kapittel. Hij had daarbij de 
steun van een rechtsfundament, omdat de algemene kerkelijke richtlijn was, dat 1/3 van de tienden van 
een parochie bestemd was voor het inkomen van de pastoor. Bij de overdracht van de parochie Oerle aan 
Postel in 1250 had de toenmalige pastoor van Oerle door handig manoeuvreren weten te bereiken, dat in 
de akte van overdracht werd vastgelegd, dat 1/3 van de tienden metterdaad aan hem zou toekomen. 18) De 
kerkelijke voorschriften van die tijd waren echter niet absoluut algemeen. Het oude gewoonterecht had 
zeer dikwijls voorrang op latere algemene bepalingen. Er waren dus legio uitzonderingen en uit alles 
blijkt, dat Oirschot door zeer oud gewoonterecht een zeer speciale uitzondering was. 
Door de onverhoedse aanval van Godefridus van Audenhoven, gebaseerd op een algemene kerkelijke 
richtlijn, kan de officiaal ertoe gekomen zijn de zwakkere partij voorlopig in het gelijk te stellen, zonder in 
eerste instantie van diens kant een bewijs te vorderen. Hij sprak immers een tussenvonnis uit en de 
definitieve bewijsvoering kon in het vervolg van het proces geleverd worden. Aangezien echter in dit 
tussenvonnis het tegendeel van datgene wat het kapittel wilde bewijzen, was aangenomen, werd de 
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verdere procesvoering door het kapittel extra bemoeilijkt, zodat we slechts kunnen concluderen, wat de 
Utrechtse rechters ook concludeerden, dat het hoger beroep terecht was. 
De verhouding die in deze uitspraken werd vastgelegd tussen het Oirschotse kapittel en de parochie 
Wintelre, gold ook voor Vessem, Knegsel (tot 1443, toen deze parochie werd geïncorporeerd bij het 
Leuvense kapittel ten bate van de universiteit) Middelbeers en in minder sterke mate voor Bladel. Zij zal 
vroeger ook gegolden hebben voor Zonderwijk en enige verder zuidelijk gelegen parochies. 19) Het zou 
dus verstandig zijn van de kant van het kapittel, om deze verhouding meer uitdrukkelijk vast te leggen. Dit 
is inderdaad gebeurd betreffende de parochie Middelbeers. 
In 1360 wendde het Oirschotse kapittel zich tot de nog steeds fungerende aartsdiaken van Kempenland, 
Reynaldus de filiis Ursi, intussen kardinaal-diaken geworden, 20) om hem een authentieke bevestiging 
van deze situatie te vragen, die door deze gegeven werd in zijn verklaring d.d. 1360.06.28. (Zie bijlage 
IV.) 21) 
Geheel in de lijn van het vonnis betreffende Wintelre wordt daarin verklaard, dat het Oirschotse kapittel 
uit kracht van bezit sinds mensenheugenis niet alleen pastoor is van de parochie Middelbeers maar 
bovendien volledig eigenaar, aan wie alle inkomsten van de parochie toekomen, en dat de priester die het 
kapittel aanwijst om tegen een gepaste vergoeding het pastoraat te bedienen, door het kapittel telkens voor 
een jaar kan worden aangesteld. De aartsdiaken stelt dit vast, nadat hij in een wettig onderzoek heeft 
geconstateerd, dat de verklaring van het kapittel op waarheid berust. 
Een vaststelling door het kapittel van een gepaste vergoeding voor de waarnemend pastoor van 
Middelbeers hebben we tot nu toe niet gevonden. Vermoedelijk heeft zij in de lijn gelegen van de 
vergoeding voor de pastoor van Wintelre met dit verschil, dat in de parochie Middelbeers, die wat groter 
was dan Wintelre, de pastoor op meer giften van de parochianen kon rekenen, zodat de vergoeding uit de 
tienden iets lager gesteld was. Wij zien dan ook in de lijst van de kapitteltienden van Oirschot van 1575 
als vergoeding 'voer den vicaris in Beers 5 mud rogge en 4 mud gerst' genoteerd. 22) In de kerkelijke 
registers staan de parochies Vessem, Wintelre en Middelbeers (en soms per vergissing Oostelbeers) 
gekwalificeerd als bijkerken 'appendices' van de kerk van Oirschot. 23) 
Bladel wordt in de kerkelijke registers niet vermeld als bijkerk van Oirschot maar als een zelfstandige 
parochie van de eerste rang (ecclesia integra), die de volledige bijdrage moest betalen aan het bisdom. Het 
pastoorsinkomen werd gesteld op 30 mud rogge. 24) Het Oirschotse kapittel had over Bladel ook niet zo'n 
absolute zeggingsmacht als over de andere onderhorige parochies en bezat ook slechts een gedeelte van de 
tienden. 
De tienden van het kapittel in Bladel brachten ongeveer 80 mud rogge per jaar op, terwijl die van Vessem, 
dat slechts ruim de helft van het inwoneraantal van Bladel had, ruim 100 mud per jaar opbracht. 25) Toch 
had het kapittel ook het pastoraat van Bladel en stelde daar een waarnemend pastoor als jaarpriester aan. 
Deze jaarpriester of vicaris, die een behoorlijk eigen inkomen had aan de giften van de parochianen, kreeg 
uit de kapitteltienden dan ook slechts een symbolische vergoeding van 6 lopen. 25) 
Dit alles wijst duidelijk in de richting van hetgeen in 1983 als concluderende hypothese in mijn 
doctoraalscriptie werd gesteld, dat Oirschot de oerparochie is van heel Kempenland, zich uitstrekkend tot 
Hechtel. 26) Overeenkomstig een andere opvatting van kerkorganisatie van de Austrasisch-Frankische 
kolonisten, die zich vanaf de zevende eeuw in onze streken vestigden, stichtten zij of de (Austrasisch-
Frankische) kloosters, die hun koloniën overnamen, kleine parochies binnen het gebied van de 
oerparochies, waardoor deze gedwongen werden meerdere hulpkerken te bouwen in hun uitgestrekt 
territorium. 
Van deze hulpkerken groeiden de grotere en verder verwijderd liggende hulpkerken het eerst uit tot 
volledig zelfstandige parochies. Zolang het mogelijk was echter, heeft het Oirschotse kapittel over de 
onderhorige parochies, Oirschot inclusief, een quasi-bisschoppelijk gezag uitgeoefend. 
Middelbeers, Vessem, Wintelre, Knegsel tot 1443 en Bladel waren van de veertiende tot de zeventiende 
eeuw kerkrechtelijk eigenlijk geen parochies maar hulpkerken van de parochie Oirschot, waar echter in 
feite de volledige parochiële zielzorg werd uitgeoefend door een vicaris, die door het Oirschotse kapittel 
telkens voor een jaar werd aangewezen. Bladel, dat een grotere plaats was en verder van Oirschot 
verwijderd gelegen, had daarbij al een grotere zelfstandigheid als parochie dan de andere plaatsen. 



 

Campinia jaargang 23, nummer 91, blz. 156-170  Pagina 6 van 10 

Best kreeg na jarenlange pogingen pas in 1553 de status van min of meer zelfstandige hulpkerk van de 
parochie Oirschot. Pas bij de teruggave van de kerken aan de katholieken in de jaren 1794/1800 wist Best 
te bedingen, dat het voortaan een volledig zelfstandige parochie zou zijn. 
Uit het voorgaande is gebleken, dat de situatie van hulpkerk van de oerparochie Oirschot voor de 
genoemde dorpen in het midden van de veertiende eeuw reeds sinds mensenheugenis bestond. 
 
NOTEN 

1. Vrgl. J. Lijten, 'Oirschotse kapittelstatuten tot 1500' in Campinia jrg. 17 (1987), blz. 5 - 30 en 
'Bemoeienissen van de Oirschotse schepenen met pastoorsbenoemingen' in Oog op Oirschot, 
Oirschot 1991, blz. 236 - 243. 

2. A.F.O. van Sasse van Ysselt, Collectie charters en handschriften van het provinciaal genootschap 
van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant 1303 - 1845, regesten, blz. 9, regest nr. 11. De 
'heren' van die tijd kenden zichzelf blijkbaar het recht toe om - vooral mooie - charters uit 
archieven mee te nemen en onder zich te houden om ermee te pronken, terwijl ze blijkbaar niet 
capabel waren om ze te lezen, laat staan te begrijpen. Dank aan dr. J. Sanders van het R.A.N.B. 
voor zijn bemiddeling om een foto van dit charter te krijgen. 

3. R.A.N.B., Archief van het kapittel van Oirschot, dat momenteel door dr. J. Sanders wordt 
geïnventariseerd; copie aanwezig in het rayondepot Oirschot. 

4. '... gerentem se pro vicario perpetuo ecclesie de Winterle' 
5. ‘…perceptio decimarum, fructuum, reddituum et proventuum excrescentium in terris 

et possessionibus infra limites eiusdem ecclesie de Winterle ipsi ecclesie Orscotensi canonice 
unite consistentibus ad dictos decanum et capitulum de iure pertinere noscatur 

6. Vriendelijke mededeling van collega Lou de Graaff van het Rijksarchief in Utrecht, waarvoor 
dank. 

7. C.C. de Glopper-Zuijderland, 'De officiaal van Utrecht als beoorkonder van vrijwillige 
rechtshandelingen ten behoeve van vijf Utrechtse kapittels in de veertiende eeuw', in Verslagen en 
mededelingen van de stichting tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlands recht, nieuwe reeks, 
deel 3 (1982), blz. 87 - 159, met dank aan mevr. C.C. de Glopper-Zuijderland voor haar 
toelichting op de ingewikkelde Utrechtse situatie in die periode. 

8. '... quondam rector ut asseruit ecclesie de Winterle 
9. A.M. Frenken, Documenten betreffende de kapittels van Hilvarenbeek, SintOedenrode en 

Oirschot, 's-Hertogenbosch 1956, blz. 209 en 210. 
10. J. Lijten, 'De pastoors van Vessem, Wintelre en Knegsel vóór 1648', in De Hooge Dorpen, 

Hapert/Eindhoven 1993, blz. 64. 
11. G. Bannenberg, A. Frenken, H. Hens, ed., De oude dekenaten Cuijk, Woensel en Hilvarenbeek in 

de 15de- en 16de-eeuwse registers van het aartsdiakenaat Kempen-land, dln. I, II en supplement, 
Nijmegen 1968/70, dl. I, blz. 136. 

12. De oude dekenaten I, blz. 191. 
13. De oude dekenaten I, blz. 157 en 161. 
14. De oude dekenaten I, blz. 257. 
15. De oude dekenaten I, blz. 261. 
16. Vrgl. J. Lijten, 'Een parochie in wording: Best 1437 - 1553', in De comme geopend, Eindhoven 

1983, blz. 34 - 59. 
17. G.C.A. Juten, Consilium de Beke, overdruk uit Taxandria, blz. 214. 
18. J. Lijten, 'De waarheid omtrent de schenking van Oerle aan Postel', in Campinia jrg. 15 (1985), 

blz. 51 - 70, met name blz. 56 - 59. 
19. J. Lijten, 'Hoe Postel Zonderwijk veroverde', in Campinia jrg. 9 (1979), blz. 74 - 81 en 122 - 129; 

en Onderzoek naar het ontstaan van het Christendom in Oirschot en omgeving (beperkt 
uitgegeven doctoraalscriptie), Oirschot 1983. 

20. L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch I, Sint-Michielsgestel 1870, blz. 
107 noemt Reynaldus de Filiis Ursi, kardinaal-diaken, pas vanaf 1347 als aartsdiaken van 
Kempenland als opvolger van zijn naamgenoot en vermoedelijk familielid Napoleon de Filiis 
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Ursi, die in 1347 op negentigjarige leeftijd als kardinaal was overleden te Avignon. Uit de brief 
van de pastoor van Oirschot d.d. 1343.03.17 blijkt, dat Reynaldus in 1343 reeds aartsdiaken van 
Kempenland was. Na het overlijden van Napoleon zal hij deze ook als kardinaal zijn opgevolgd. 

21. R.A.N.B., A.K.O., nog ongenummerd. 
22. Zie noot 9. 
23. Juten, Consilium, blz. 213 e.v.; Oude dekenaten, supplement, blz. 398 e.v. 
24. Juten, Consilium, blz. 26. 
25. Frenken, Documenten, blz. 209. Volgens de huizentelling van 1596 had Bladel 158 huizen en 

Vessem 85: R.v.D.v.B., blz. 535. 
26. Lijten, Onderzoek. 

 
Bijlage 1 - 1342.06.19 Utrecht 
De deken van het kapittel van Sint Marie te Utrecht, mede namens zijn collega-rechters, de deken van het 
kapittel van Sint Jan te Utrecht en de officiaal van Utrecht, als college van hoger beroep aangewezen door 
de H. Stoel, doet uitspraak in de appèlzaken van de deken en het kapittel van Oirschot tegen het 
tussenvonnis van de officiaal van Luik in de zaak van het Oirschotse kapittel tegen Godefridus van 
Audenhoven, waarnemend pastoor van Wintelre, die zich gedraagt alsof hij rechtens pastoor is, bij welk 
tussenvonnis de officiaal de inkomsten uit de tienden aan Godefridus had toegewezen en het kapittel 
veroordeeld in de kosten, door hem getaxeerd op 85 pond en 7 stuivers. Het college van appèl vernietigt 
het tussenvonnis en de taxatie van de officiaal en veroordeelt Godefridus in de kosten, door het college 
nader vast te stellen. 
 
Origineel: R.A.N.B., Collectie charters en handschriften van het Provinciaal Genootschap van kunsten en 
wetenschappen in Noord-Brabant, inv. nr. 11. 
In Dei nomine. Amen. Decanus ecclesie beate Marie Traiectensis, iudex una cum venerabilibus viris, 
dominis decano ecclesie beati Johannis Traiectensis necnon officiale Traiectense, iudicibus, nostris 
collegis, auctoritate apostolica cause et partibus infrascriptis deputatis, qui quidem decanus et officialis 
vices suas cum clausula 'donec' nobis in hac parte commiserunt, delegatus, notum facimus universis, quod 
cum in causis appellationum pro parte venerabilium dominorum decani et capituli ecclesie Orschotensis 
Leodiensis dyocesis contra Godefridum de Audenhoven, gerentem se pro rectore seu vicario perpetuo 
ecclesie de Winterlee eiusdem dyocesis, ab interlocutoria per venerabilem virum dominum officialem 
Leodiensem lata ad sedem apostolicam interiectarum coram nostris collegis predictis traxissent in causam, 
tunc decanatu ecclesie beate Marie Traiectensis predicte vacante, decanus et capitulum predicti ac eidem 
Godefrido libellum obtulissent talis continentie et tenoris: 'Coram vobis venerabile viro domino Henrico 
decano ecclesie sancti Johannis Traiectensis ac etiam officiale Traiectense iudice una cum decano ecclesie 
sancte Marie Traiectensis cum illa clausula 'Quod si non omnes etcetera' in causis infrascriptis a sede 
apostolica delegatis dicit et in hiis scriptis proponit Everardus Foec, clericus, procurator venerabilium 
virorum dominorum decani et capituli ecclesie Orscotensis Leodiensis dyocesis, procuratorio nomine pro 
ipsis et eorum ecclesia Orscotense predicta contra Godefridum de Audenhoven, gerentem se pro vicario 
perpetuo ecclesie de Winterle eiusdem dyocesis et quamlibet aliam personam intervenientem in iudicio 
legitime pro eodem, quod licet perceptio decimarum, fructuum, reddituum et proventuum excrescentium 
in terris et possessionibus infra limites parochie eiusdem ecclesie de Winterle ipsi ecclesie Orschotensi 
canonice unite consistentibus ad dictos dominos decanum et capitulum de iure pertinere noscatur et tam 
ipsi decanus et capitulum essent quam predecessores eorum fuissent in possessione vel quasi iuris 
percipiendi dictas decimas ex qua prefata ecclesia de Winterle eidem Orscotensi ecclesie fuit unita, tamen, 
quia Godefridus de Audenhoven prefatus ipsos decanum et capitulum in possessione decimarum 
huiusmodi perturbare et molestare indebite presumebat, prefatus decanus et capitulum eundem 
Godefridum super hiis, petendo eum ad desistendum ab huiusmodi perturbatione et molestatione 
condempnari et compelli, coram officiale Leodiense non ex delegatione apostolica fecerunt ad iudicium 
evocari, verum prefato Godefrido, postquam aliquamdiu in causa huiusmodi coram dicto officiale 
Leodiense inter dictas partes processum fuerat, mendaciter proponente coram officiale predicto, quod ipsi 
decanus et capitulum eum in possessione pacifica perceptionis decimarum huiusmodi existentem 
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possessione, ipsa lite huiusmodi coram eo pendente, per violentiam spoliarent et petente se restitui ad 
possessionem eandem et hec tamquam attemptata revocari, prefatus officialis quamquam dictus 
Godefridus proposita huiusmodi coram eo, ad que probanda admissus fuit, non probavisset, per suam ut 
dicebat interlocutoriam pronunciavit dictum Godefridum ad possessionem percipiendi dictas decimas fore 
et esse restituendum ac attemptata per ipsos decanum et capitulum contra dictum Godefridum circa 
perceptionem decimarum huiusmodi revocanda fore illaque etiam revocando ipsos decanum et capitulum 
in expensis per partem alteram coram eo in huiusmodi causa factis nequiter condempnando, earum 
taxatione sibi imposterum reservata, propter que pro parte dictorum decani et capituli sentientium ex hiis 
indebite se gravari, fuit in scriptis, petitis etiam debite apostolicis, et alias legitime ad ipsam sedem 
apostolicam appellatum, ac idem officialis Leodiensis, huiusmodi appellatione contempta, dictas ex-
pensas in octuaginta quinque libris et septem solidis usualis monete illud etiam nimis excessive ac 
immoderate taxavit, propter quod pro parte dictorum decani et capituli fuit iterato legitime ad sedem 
appellatum eandem, unde cum huiusmodi appellationis cause vobis ac decano sancte Marie predicte cum 
dicta clausula 'Quod si non omnes etc.' a dicta sede sint audiende commisse et fine debito tractande, 
nullusque ad presens sit decanus ecclesie sancte Marie predicte, petit procurator predictus per vos 
pronunciari, decerni et declarari, appellationes predictas et earum quamlibet fuisse et esse iustas, ipsasque 
interlocutoriam pronunciationem et taxationem ipsius officialis Leodiensis nullas et cassas vel saltem, si 
que sint, iniquas et male et perperam factas ac fore revocandas et etiam revocari et pro parte ipsorum 
decani et capituli fuisse et esse bene et legitime appellatum, et postmodum in principali negotio per vos 
procedi prout de iure fuerit procedendum et alias in et de premissis statui, fieri et decerni quod faciendum 
erit de iure, et hec petit idem procurator omni iure, modo et causa quibus melius potest, cum expensis, 
fructibus, dampnis et interesse, salvo iure corrigendi, declarandi etc.' 
Lite igitur super huiusmodi libello legitime contestata posito et reviso, quibusdam instrumentis in modum 
probationis productis proparte dictorum domino-rum decani et capituli cum actis et actitatis cause, 
conclusimus in contumaciam partis adverse, ipsa parte ad hoc tamen prius legitime vocata et citata, 
procuratore dictorum dominorum decani et capituli, non obstante dicti Godefridi contumacia, ulterius in 
eisdem appelletionum causis humiliter procedi petente, dieque prefixa ad audiendum quid iuris seu 
nostram interlocutoriam super premissis, idem procurator dictorum decani et capituli coram nobis 
comparuit quandam litteram cessionis et litis renunciationis sigillo eiusdem Godefridi, ut prima facie 
apparuit, sigillatam exhibuit et cum instantia a nobis dictam nostram interlocutoriam fieri postulavit. 
Nos vero, visis actis et actitatis tam coram dictis officiale Leodiense ac collegis nostris quam coram nobis 
et diligenter examinatis, ad supplicationem prefati procuratoris decani et capituli predictorum, Dei nomine 
invocato communicatoque iurisperitorum consilio, interloquendo pronunciamus appellationes predictas et 
earum quamlibet esse et fuisse iustas ipsasque interlocutoriam pronunciationem et taxationem ipsius 
officialis Leodienses iniquas, male et perperam factas ac fore revocandas ac etiam quidquid earum 
occasione secutum est revocamus pro parteque ipsorum decani et capituli prefatorum bene et legitime 
fuisse appellatum, partem adversam ipsis decano et capitulo supradictis in expensis factis et faciendis 
condempnantes, earum taxatione nobis in posterum reservata. Actum et pronunciatum presente 
procuratore predictorum dominorum decani et capituli anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo 
secundo feria quarta post beatorum Viti et Modesti martyrum. 
N.B. Het uithangend zegel van de deken is met de staart verloren gegaan. 
 
Bijlage 2 — 1342.07.24 Utrecht 
De deken van het kapittel van Sint Marie te Utrecht, mede namens zijn collega-rechters, de deken van het 
kapittel van Sint Jan te Utrecht en de officiaal van Utrecht, als college van hoger beroep aangewezen door 
de H. Stoel, doet uitspraak in de zaak van het interdict, dat door Godefridus van Audenhoven, eertijds 
rector van de kerk van Wintelre, was onderhouden, omdat hij hangende het proces voor de officiaal van 
Luik tussen hem en het kapittel van Oirschot door dit kapittel van zijn inkomsten uit de tienden beroofd 
zou zijn. Het college verklaart, dat dit interdict ten onrechte door hem is onderhouden en dat er helemaal 
geen interdict bestaan heeft. 
 
Origineel: R.A.N.B., Arch. Kapittel Oirschot, inv. nr. 
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Decanus ecclesie beate Marie Traiectensis, iudex in causa appellationis una cum venerabilibus viris 
dominis decano ecclesie sancti Johannis Traiectensis ac officiale Traiectense, nostris collegis, qui vices 
suas in hac parte nobis commiserunt, tamen non in totum, partibus infrascriptis a sede apostolica deputatis, 
universis presentia visuris facimus manifestum, quod cum Godefridus de Audenhoven, quondam rector ut 
asseruit ecclesie de Winterlee Leodiensis dyocesis, interdictum seu cessationem divinorum in eadem 
ecclesia auctoritate statutorum synodalium Leodiensium servaverit pro eo quod decanus et capitulum 
ecclesie Orscotensis eiusdem dyocesis eundem Godefridum perceptione fructuum decimarum terrarum 
infra limites eiusdem ecclesie sitarum ad ipsam ecclesiam de Winterlee ut asseruit pertinentium ac lite et 
causa inter ipsos decanum et capitulum ex una et dictum Godefridum parte ex altera super eisdem decimis 
coram venerabile viro domini officiale Leodiense tunc pendentibus et in quorum possessione extitat, ut 
asseruit, spoliarunt ipseque officialis Leodiensis, lite et causa sic inter easdem partes pendentibus coram 
eo, per suam interlocutoriam pronuntiavit prefatum Godefriduma) possessione perceptionis fructuum 
decimarum predictarum ante litem motam coram eo inter predictas partes extitisse per prefatos decanum et 
capitulumb) spoliasse, a qua quidem interlocutoria fuit pro parte eorundem dominorum contra dictum 
Godefridum ad sedem apostolicam appellatum et tam coram nobis quam dictis nostris collegis ex 
commissione se-dis apostolice in ipsa appellationis causa aliquamdiu litigatum. 
Tandem nos in huiusmodi appellationis causa rite et legittime procedentes interloquendo pronuntiamus 
pro parte dictorum dominorum fuisse et esse bene et legittime appellatum ac per dictum officialem male et 
perperam processum et quidquid post et contra appellationem predictam innovatum extitit et secutum, 
cassum, irritum atque nullum. 
Quapropter tenore presentium decernimus et declaramus prefatum Godefridum interdictum seu 
cessationem divinorum in dicta ecclesia de Winterle male et indebite observasse et interdictum seu 
cessationem in ipsa ecclesia occasione premissorum minime esse vel etiam extitisse. 
Datum anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo secundo in vigilia beati Jacobi apostoli. 
a) Hier is 'ex' doorgehaald. 
b) Hier is doorgehaald: 'dictum Godefridum possessione huiusmodi'. Het volgende woord: 'spoliasse' had 
eveneens doorgehaald moeten worden en vervangen door 'spoliatum'. 
N.B. Het uithangend zegel van de deken is verloren gegaan. 
 
Bijlage 3 — 1343.03.17 Oirschot 
Johannes Gerardszoon Scheerders, waarnemend pastoor van Oirschot, deelt mee aan Reynaldus de filiis 
Ursi, aartsdiaken van Luik, dat hij op diens bevel in de kerken van Oirschot en Wintelre heeft laten 
afkondigen, dat het kapittel van Oirschot aan de rector van de kerk van Wintelre als passend deel uit de 
tienden van de parochie Oirschot heeft toegewezen: 8 mud rogge en 4 mud gerst op SintAndriesdag en 6 
pond op Lichtmis en verder alle giften, die door de parochianen bij verschillende gelegenheden worden 
geschonken, en verzoekt namens het kapittel aan de aartsdiaken om deze toewijzing te bevestigen. 
 
Origineel: R.A.N.B., Arch. Kapittel Oirschot, inv. nr. 
Venerabili viro ac domino suo, domino Reynaldo de filiis Ursi, Dei gratia archidiacono Leodiensi, 
Johannes Gerardi Tonsoris de Oerscot, presbyter officians ecclesiam de Oerscot, debitam reverentiam in 
mandatis. 
Noveritis, quod virtute vestri mandati, cui modo presens hec scedula est transfixa, accessi ad ecclesias de 
Oerscot et de Winterle die dominica qua cantatur Oculi fecique in qualibet dictarum ecclesiarum facere 
publice proclamationem infra missarum sollempnia populo congregato, quod decanus et capitulum 
ecclesie de Oerscot assignaverunt perpetue vicarie sue de Winterle pro certa et competenta portione 
rectoris eiusdem vicarie qui est et pro tempore erit, ab eisdem levanda et habenda singulis annis in 
futurum de redditibus, proventibus et iuribus decime infra limites parochie de Oerscot provenientibus ad 
dictos decanum et capitulum spectantibus octo modios siliginis et quatuor modios ordei mensure 
Oerscotensis in festo beati Andree apostoli et sex libras monete communiter currentis in festo 
Purificationis beate Marie virginis necnon oblationes, panes et ova, testamenta, anniversaria, visitationes 
infirmorum et confessiones apud Winterle et Vessem provenientes et proventuras; vobisque decanus et 
capitulum predicti supplicassent, quod huiusmodi assignationem reddituum per ipsos vicarie de Winterle 
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predicte sic factam auctoritate vestra approbare vestrumque consensum dignaremini adhibere, quod 
rectores de Winterle predicti de dicta portione perpetuo contenti manerent; ortamque nichilominus 
peremptorie co-ram vobis Leodii ad feriam quartam hora prime post dictam proclamationem omnes et 
singulos sua dicentes aut credentes interesse contra dictos decanum et capitulum ad dicendum et 
allegandum contra premissa quidquid velint et ulterius procedendum ut ius erit cum intimatione debita et 
consueta etc. et omnia alia, que in mandato vestro contenta fuere, secundum tenorem fideliter sum 
exsecutus, quod vobis et omnibus sub sigillo meo presentibus appenso duxi significan- 
dum datis anno a nativitate Domini Mm° CCC" feria secunda post 
Oculi videlicet decima septima mensis marcii. 
N.B. Deze brief was getransfigeerd aan de opdracht van de aartsdiaken, welke echter evenals het zegel van 
de pastoor verloren is gegaan. 
 
Bijlage 4 — 1360.06.26 
Reynaldus de filiis Ursi, kardinaal-diaken en aartsdiaken van Kempenland, bevestigt op verzoek van het 
kapittel van Oirschot en na grondig onderzoek, dat de kerk van Middelbeers een bijkerk is van de kerk van 
Oirschot en dat alle inkomsten van Middelbeers aan het kapittel toekomen, welk kapittel jaarlijks een 
geschikte priester aanwijst om tegen een passende vergoeding de parochiële zielzorg in Middelbeers waar 
te nemen. 
 
Origineel: R.A.N.B., Arch. Kapittel Oirschot, inv. nr. 
Universis presentes litteras visuris et audituris Renaldus de filiis Ursi, Dei gratia sancti Adriani dyaconus 
cardinalis, archidiaconus de Campinia in ecclesia Leodiense, salutem in Christo sinceram. 
Iuste petentium desideriis, si nichil est quod obviet, favorabiliter fore annuendum canonice sanxciones 
docuerunt; sane venerabilium virorum decani et capituli ecclesie beati Petri Oerscottensis nostri 
archidyaconatus ac Leodiensis dyocesis supplicatio nobis oblata continebat, ut cum ipsi a tanto tempore de 
cuius contrario memoria hominum non habetur et supra ac infra citraque continue fuerunt in pacifica 
possessione iuris vel quasi, percipientes decimam grossam et minutam ecclesie parochialis de 
Middelbeerze dicte ecclesie Oerscottensis appendicis consistentis archidyaconatus et dyocesis predictorum 
cum omnibus et singulis fructibus et redditibus, proventibus, obventibus, iuribus et emolumentis eiusdem, 
data tamen seu soluta ex illis competente merchede seu portione presbytero annuali qui eam ad hoc per 
ipsos decanum et capitulum deputatus officiare consuevit aut officiat pro tempore in divinis, ac ad ipsos 
huiusmodi fructus, redditus, proventus, obventus, iura et emolumenta per longam perceptionem prenotati 
temporis iure dominii vel quasi spectare dinoscuntur, nos huiusmodi possessionem iusque sibi ex 
premissis quesitum ac quidquid ex hiis et ob ea secutum fuerit confirmare et approbare et nichilominus 
ipsis, ut in dicta parochiale ecclesia annualem presbyterum pro divinis celebrandis et qui curam plebis 
commisse gerat deputare valeant, indulgere dignaremus. Cuiusmodi supplicationi tamquam iuri consone 
favorabiliter annuentes, quia per inquisitionem legitimam super hiis factam repperimus premissa veritate 
fulari, hinc est quod nos possessionem ac prescriptionem predictas iusque sibi ex illis quesitum et 
quidquid ex hiis et ob ea secutum est, quantum ad nos pertinet, auctoritate nostra in Dei nomine 
approbamus et confirmamus eisdem decano et capitulo ut universos et singulos fructus, redditus, 
proventus, obventus, iura et emolumenta dicte parochialis ecclesie deinceps colligere, hactenus etiam 
collectos ac imposterum collegendos sibi lucrifacere et in suos usus applicare atque nichilominus 
presbyterum ydonium annalem qui eandem ecclesiam in divinis mediante merchede competente officiet et 
curam plebis commisse gerat, deputare ut assuerunt singulis annis valeant, benigniter indulgentes harum 
testimonio litterarum sub sigillo nostro concessarum et datarum anno a nativitate Domini millesimo 
trecentesimo sexagesimo mensis junii die vicesima octava. 
N.B. Het uithangend zegel van de aartsdiaken is verloren gegaan. 


