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De stichting van de Oirschotse cantorij 
(door J. Lijten) 
 
Ofschoon de documenten betreffende deze stichting door Frenken gepubliceerd zijn, 1) bestaat er over het 
algemeen slechts een vaag idee over deze cantorij en haar stichting, mede veroorzaakt door warrige 
beweringen van degenen die daarover iets gepubliceerd hebben. Blijkbaar heeft niemand ooit de moeite 
gedaan om de twaalf bladzijden petitdruk van Frenken helemaal critisch te doorworstelen. Ook Frenken 
zelf, die in alle bescheidenheid erkende, dat hij geen historicus was, is in enkele opzichten de mist in 
gegaan. Het leek daarom nuttig de voorhanden gegevens grondig te ontleden om een juiste kijk te krijgen 
op het geheel van deze stichting in haar historische context. 
 
De bronnen 
De oorspronkelijke documenten betreffende deze stichting zijn helaas niet meer aanwezig. De publicatie 
van Frenken is gebaseerd op afschriften van de notariële akte van opening d.d. 1492.11.06 van het 
testament van de Keulse kanunnik van Oirschotse afkomst, Engelbert van den Spijcker, met de daarbij 
behorende codicillen, die alle in afschrift in die akte zijn opgenomen, en afschriften van de stichtingsakte 
d.d. 1501.06.23. 
Frenken heeft nauwelijks onderlinge verschillen in de afschriften gevonden en er is geen reden om aan 
hun betrouwbaarheid te twijfelen, hetgeen overigens de mogelijkheid van kleine fouten niet uitsluit. 
Aangezien het testament en de codicillen slechts bekend zijn uit afschriften in de akte van opening, lijkt 
het voor de hand liggend om eerst deze akte onder de loep te nemen. 
 
Akte van opening van het testament d.d. 1492.11.06. 
Op zich is het al bijzonder, dat er een aparte akte wordt opgemaakt van de opening van een testament. Nu 
kan hier als reden worden aangevoerd, dat er sprake is van een testament ten overstaan van een notaris 
geschreven op perkament en drie codicillen geschreven op papier, 2) maar er is duidelijk meer aan de 
hand. Voor de opening verschijnen in de woning van de Oirschotse kapitteldeken, Willem Aerts van 
Leende, de volgende personen: de twee executeurs (wat zijn Oirschotse goederen betreft) en oomzeggers, 
Beertram van den Spijcker uit Best en Govaert van der Donck wonende te Beek (en Donk), Elisabeth van 
den Spijcker, zuster van de testateur, die vermoedelijk na het overlijden van haar man als huishoudster van 
de testateur in Keulen gefungeerd heeft, twee oomzeggers, Arnold en Gerard Jacobszonen Geritsen uit 
Den Dungen, de Oirschotse priester Henrick Willemszoon Voss en Peter Doerkens uit Eindhoven, welke 
twee laatsten onder ede de echtheid van het zegel van kanunnik Engelbert van den Spijcker bevestigen, en 
de Oirschotse priester en notaris Henrick Jacobszoon van Esch met drie getuigen: Nicolaas Thomaszoon 
van Audenhoven, Henrick de Crom en Mathys van Beeck. Aangaande Beertram van den Spijcker en de 
drie getuigen, die hij meebracht, beschikken we over de volgende gegevens. Beertram van de Spijcker 
vonden we vermeld als kerkmeester van Best in 1508 en 1509. 3) Hij was schepen in 1490, 1494, 1503, 
1510, 1513, 1519 en president-schepen in 1506 en 1516.4) Claeus Thomaszoon van Audenhoven wordt 
vermeld als kerkmeester van Best in 1477 en 1482. 5) Hij was vele malen schepen waarvan president-
schepen in 1472, 1475, 1479, 1485, 1488 en 1491. 4) Henrick de Crom speuren we als kerkmeester van 
Best in 1485. 6) Hij was schepen in 1472, 1475, 1480, 1483 en 1486. 4) Mathys van Beeck vonden we 
niet vermeld als kerkmeester van Best noch als schepen, maar zijn zoon, Jan Mathyssen van Beeck, was 
kerkmeester van Best in 1512 en 1513, 7) en schepen in 1506, 1509, 1512 en 1519. 4) Aangezien de 
vermelding van kerkmeesters slechts toevalstreffers zijn en er in de jaren van 1486 tot 1496 geen enkele 
vermelding van Bestse kerkmeesters in het Oirschots schepenprotocol voorkomt, menen we reden te 
hebben om te veronderstellen, dat zowel Beertram van den Spijcker als zijn drie getuigen in 1492 
kerkmeester van Best waren. Toch komt dit hele gezelschap voor een gebeurtenis, die vermoedelijk uren 
geduurd heeft, niet verder dan het deurmatje van de deken. 8) Voor dit ongebruikelijke gebeuren zal toch 
een verklaring moeten zijn. 
 
Het testament van 1490.03.06 
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Van dit testament, opgemaakt te Keulen ten overstaan van de notaris, Henrick Hatart van Horst, 
verbonden aan de curie van het aartsbisdom, is gezegd, dat het niet spreekt over de kerk noch over het 
kapittel van Oirschot. 9) Deze constatering is wel juist, maar wekt gemakkelijk een verkeerde indruk bij 
de lezer. Het testament spreekt immers enkel over de bezittingen van kanunnik Engelbert van den 
Spijcker, die gelegen zijn in Keulen of althans in dit aartsbisdom. De twee Keulse executeurs, die hij 
benoemt, worden enkel verantwoordelijk gesteld voor de afwikkeling van zijn testament volgens de 
beslissingen die Engelbert aangaande deze bezittingen heeft genomen. 10) Wat zij na de afwikkeling van 
dit deel van zijn laatste wil overhouden, moeten zij aan zijn oomzegger Beertram overdragen. 11) Wat hij 
in het bisdom Luik bezit, onttrekt hij uitdrukkelijk aan de bemoeienis van de Keulse executeurs. 12) Hij 
behoudt zich eveneens uitdrukkelijk het recht voor om ten aanzien van zijn bezittingen in het bisdom Luik 
afzonderlijke beslissingen te nemen. 13) Reeds in het begin van zijn testament en bij deze passage 
opnieuw bepaalt hij, dat elke beslissing daaromtrent, ook al voldoet ze aan geen enkele formaliteit, zal 
gelden alsof ze in dit testament geschreven is. 14) 
In het testament is dus al duidelijk, dat de testateur ten aanzien van zijn bezittingen in het bisdom Luik een 
speciale bestemming op het oog had, waarbij zijn oomzegger, Beertram van den Spijcker, een centrale rol 
zou spelen. 
Waarom omtrent deze bestemming geen bepaling in zijn testament staat, wordt uit het vervolg duidelijk. 
 
Het codicil van 1491.04.20. 
In de akte van opening van het testament staat uitdrukkelijk, dat er naast het perkamenten testament drie 
papieren bladen waren. 15) In de publicatie van Frenken komen slechts twee codicillen voor. Het eerste 
heeft echter twee data: aan het begin: 1491.04.20 en aan het einde: 1492.05.14. In de ter beschikking 
staande afschriften zijn dus de twee codicillen zo achter elkaar geschreven, dat ze niet met absolute 
zekerheid te scheiden zijn. Omdat het eerste gedeelte echter uitsluitend handelt over de cantorij en het 
tweede gedeelte in hoofdzaak over de familie met tussendoor enkele opmerkingen over de cantorij, lijkt 
me dat de scheiding moet vallen iets onder het midden van Frenken, Documenten, blz. 219, waar het 
tweede codicil zal aanvangen met: Item notandum, quod defuncta Agnete, filia sororis mee,... 
Het valt aanstonds op, dat het eerste codicil gedateerd is ruim een jaar na het testament. In het codicil zelf 
vinden we een aanwijzing voor de reden van dit uitstel, waar de testateur verwijst naar een voorstel, dat hij 
gedaan heeft aan de deken en het kapittel van Oirschot met betrekking tot de parochie Best in oprichting, 
dat blijkbaar bij de Oirschotse authoriteiten nog geen genade gevonden heeft. Hieruit menen we te moeten 
concluderen, dat kanunnik Engelbert van den Spijcker in de zomer van 1490 in Oirschot geweest is om 
met deken en kapittel zowel de oprichting van de cantorij als een oplossing van de parochie Best-in-
wording te bespreken. Omdat dit niet tot resultaat geleid had, zal hij van plan geweest zijn, om in de 
zomer van 1491 nogmaals naar Oirschot te reizen om deze dubbele zaak af te wikkelen. 
Op 20 april 1491 is hem echter duidelijk, dat hij daartoe niet meer in staat zal zijn. 16) Daarom vertrouwt 
hij nu deze opdracht toe aan zijn oomzegger Beertram. 17) Het is daarom dat de Keulse kanunnik zijn 
codicil begint met een beroep te doen op de macht, die hij zich in zijn testament gereserveerd had, om 
over zijn goederen in het bisdom Luik afzonderlijk te beschikken tot dit doel. 18) Het doel is niet alleen 
het oprichten van de cantorij maar tevens, daaraan gekoppeld, een oplossing te vinden voor Best. 19) We 
kunnen niet anders aannemen dan dat de testateur dit eerste codicil eigenhandig geschreven heeft in 
tegenstelling tot het tweede. 
 
Het codicil van 1492.05.14. 
In tegenstelling tot het eerste codicil, dat bijna zeker door de testateur zelf geschreven is, heeft hij het 
tweede gedicteerd aan notaris Johannes van Waelwijck, die ook getuige was bij het testament, terwijl aan 
het eind een eigenhandig geschreven bevestiging door de testateur volgt. 20) 
Aan de stijl is goed te merken, dat het een dictaat is van een oud man: Hij springt van de hak op de tak; 
vertelt wat hij voor sommige familieleden gedaan heeft; veronderstelt vele zaken bekend, die pas later aan 
bod komen; spreekt herhaaldelijk over zijn twee executeurs, terwijl in het codicil van 1491 alleen 
Beertram wordt benoemd en in dit codicil geen tweede benoeming aan bod komt; formuleert herhaaldelijk 
onduidelijk. Het lijkt daarom gevaarlijk, om uit dit enigszins duistere codicil alleen conclusies te trekken, 
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zoals de bewering, dat Beertram naast collator voor de eerste keer ook als rector zou optreden, 21) hetgeen 
diametraal in strijd is met de stichtingsakte van 1501 en met elke logica, zoals later besproken zal worden. 
Het weinige en warrige, wat in dit codicil over de cantorij gezegd wordt, kan alleen veilig worden 
geïnterpreteerd in het licht van de stichtingsakte. 
 
Het codicil van 1492.05.19. 
Zoals dat meer voorkomt bij oude mensen, had Engelbert vijf dagen na het vorige codicil nog behoefte om 
iets toe te voegen. Het betreft enkel zaken aangaande familieleden en personeel. Het codicil zal 
geschreven zijn door zijn huisknecht, 22) waarna Engelbert het met zijn notariëel paraaf ondertekend 
heeft. 23) Daarna realiseerde hij zich, dat hij deze huisknecht en ook zijn nicht Agnes, die vermoedelijk 
werkzaam was als hulp in de huishouding, vergeten was en dicteerde nog, dat zij beide in de nieuwe 
kleren gestoken moesten worden, wat hij door zijn huisknecht liet opschrijven en ondertekenen. 24) 
Als we het testament en de codicillen critisch bekijken, kunnen we slechts constateren, dat het geheel 
klungelwerk was. De vraag zou terecht gesteld kunnen worden, of de bepalingen wel rechtsgeldig waren. 
Deze vraag is echter nooit gesteld en er bestond blijkbaar een eensgezinde stemming in de Bestse familie 
en parochie, om de stichting volgens de bedoeling van Engelbert te realiseren, hoewel dat nog heel wat 
voeten in aarde zou hebben. Ook van de zijde van het Oirschotse kapittel zal de rechtsgeldigheid nooit 
betwijfeld zijn. 
 
De oprichtingsakte d.d. 1501.06.23. 
Pas negen jaar na de opening van het testament van Engelbert van den Spijcker wordt de door hem 
gewilde cantorij gesticht en dus niet bij zijn codicil van 1491.04.20, zoals wel is beweerd, 25) terwijl 
Engelbert zelf in dat codicil zegt, dat hij zijn voornemen om een cantorij te stichten in Oirschot niet heeft 
kunnen uitvoeren en deze opdracht daarom toevertrouwt aan zijn oomzegger. Dat is echter nog geen 
stichting. Er lijkt daarom ook geen reden aanwezig om te poneren, dat de stichting in fasen geschied is. 
Alles wat vóór 1501.06.23 gepasseerd is, was slechts voorbereiding. De stichtingsakte van de cantorij is 
opgemaakt zoals de stichtingsakten van de vele Oirschotse beneficies en fundaties en ontleent haar kracht 
enkel aan de goedkeuring en mede-oprichting door het kapittel, dat zichzelf in deze als volledig bevoegd 
beschouwt. 26) 
De akte is geprotocolleerd door de kapittelnotaris Martinus Vlemmincx, die er niet meer toe gekomen is 
om de akte 'in publicam formam' uit te maken, hetgeen echter aan de geldigheid van de oprichting niets 
afdoet. Pas d.d. 1506.08.02 is het instrument 'in publicam formam' opgemaakt door de dan fungerende 
kapittelnotaris, Johannes Buetzelar de Xanthis, die daartoe opdracht had gekregen van de Luikse curie, 
zoals dat steeds geschiedde, wanneer een notaris gevraagd werd een instrument 'in publicam formam' op te 
maken uit het protocol van een overleden collega. 
Uit de beschouwing van de voorhanden documenten wordt duidelijk, dat in de tussentijd zich heel wat 
heeft afgespeeld, wat uit deze bronnen niet exact gelezen kan worden. Wij zullen daarom andere bronnen 
moeten aanboren om de stichting van de Oirschotse cantorij volledig te kunnen plaatsen en begrijpen. 
 
De historische context. 27) 
In het voorgaande kwamen al enkele aanwijzingen voor, dat we de historische context van de stichting der 
Oirschotse cantorij moeten gaan zoeken in Best, wat niet zo verwonderlijk is, omdat de stichter en de 
voornaamste executeur van zijn testament in Best geboren waren in een tijd, dat er juist een krachtige 
volksbeweging leefde om in Best een eigen godsdienstig centrum te creëren. Deze beweging moet al lang 
bestaan hebben. In 1437 hadden de inwoners van Best een eigen stenen kapel gebouwd van voldoende 
afmetingen voor de toenmalige Bestse gemeenschap, zoals te zien is aan de funderingen, die nog onder het 
kerkplein voor de huidige Sint-Odulphus-kerk liggen en in de bestrating zichtbaar zijn gemaakt. Vóór die 
tijd had op dezelfde plaats reeds sinds mensenheugenis een (houten) kapel gestaan, die voor de Bestse 
bevolking de herinnering aan de plaats van Odulphus' geboortehuis had levend gehouden. 
Dat het Oirschotse kapittel niet zo blij was met de Bestse afscheidingstendens, werd wel duidelijk in de 
stichtingsakte van het Bestse rectoraat d.d. 1437.08.20, 28) waarin zeer beperkende voorwaarden werden 
opgelegd aan het functioneren van de rector. 29) Zo mocht hij op zondagen alleen de Mis opdragen in 
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Best van Allerheiligen tot de tweede zondag vóór Aswoensdag en ook dan zelfs niet op de grote 
feestdagen en mocht de rector niet in Best wonen. Deze laatste moeilijkheid werd door de kapitteldeken, 
die de rector ter benoeming mocht voordragen aan het kapittel, handig omzeild, doordat hij de pastoor van 
Oirschot voordroeg, die deze functie natuurlijk niet zelf kon uitoefenen, maar een vervanger aanwees, die 
niet onder dat hinderlijke letterlijke verbod viel. 
Het was immers duidelijk, dat de kapitteldeken en de pastoor van Oirschot (en Best) als betrokken bij de 
directe zielzorg, in tegenstelling tot het kapittel een soepeler houding aannamen tegenover de alleszins 
gerechtvaardigde verlangens van de Bestse mensen. Onder kapitteldeken Jan Oem van Bokhoven, die 
fungeerde tot 1444, en onder diens opvolger, Frank van Boort, uit een echte Oirschotse familie, bestond er 
dus een situatie, die wel niet ideaal was maar toch redelijk voldeed aan de allerdringendste wensen van 
Best. 
Vermoedelijk is kapitteldeken Franck van Boort na het overlijden van de Oirschotse pastoor, Henrick van 
Meeuwen, te ver gegaan in de ogen van het kapittel, door goed te vinden, dat de tot rector benoemde 
Henrick Geerlics van de Melcrod, geboren en getogen Bestenaar, in Best bleef wonen, in strijd met de 
bepalingen van de stichtingsakte. 30) Deze wordt in 1471 rector genoemd van de Odulphuskapel en 
bemoeide zich zeer intensief met het beheer. 31) 
Dit was tegen het zere been van het kapittel, dat na de dood van deken Franck van Boort de puntjes op de i 
zette in de kapittelstatuten van 1472, die tijdens het openstaan van het dekenaat werden opgesteld. 32) In 
deze statuten werd zeer duidelijk de nadruk gelegd op de voorrang (preëminentia) van het kapittel boven 
de deken, speciaal op het terrein van de beslissingen aangaande de zielzorg. In het laatste artikel (22) 
wordt dit nog eens bijzonder toegespitst op de situatie in Best, waar wordt gestipuleerd, dat beslissingen 
aangaande de kerk van Best alleen overeenkomstig de oprichtingsakte genomen mogen worden en dat aan 
de voorwaarden niets veranderd mag worden tenzij door het kapittel gemeenschappelijk. 33) 
Voor Best werd de zaak daarmee teruggedraaid en alles kwam zo muurvast te zitten, dat er geen uitzicht 
was op verbetering, terwijl toch de afstand tot de Oirschotse kerk voor vele inwoners van Best enorm 
bezwaarlijk was. 
Deken Willem Aarts van Leende, die als kanunnik de kapittelstatuten van 1472 mede ondertekend had, 
kon moeilijk anders dan zich houden aan de daarin uitgestippelde lijn, die hij vermoedelijk, gezien zijn 
optreden in 1497, geheel onderschreef. 
In deze moeilijke omstandigheden heeft Engelbert van den Spijcker een bemiddelde rol trachten te spelen. 
Vermoedelijk zal hij al voor 1490 bij bezoeken aan zijn geboorteplaats deze zaak met het kapittel hebben 
besproken. Ondanks de grote authoriteit, die een Keulse kanunnik stellig bezat, zal hij vooralsnog geen 
beweging hebben kunnen krijgen in het starre standpunt van de Oirschotse collega's. Op diplomatieke 
wijze zal hij getracht hebben het Oirschotse kapittel de bittere pil van een grotere parochiële 
zelfstandigheid voor Best te doen slikken door deze te combineren met de voor het kapittel zeker 
aantrekkelijke oprichting van een zo eervolle en rijk gedoteerde stichting als de cantorij. Toen Engelbert 
in het voorjaar van 1490 zijn testament maakte, zal hij nog hoop gehad hebben om bij zijn bezoek aan 
Oirschot in de komende zomer de onderhandelingen tot resultaat te voeren. Dat is klaarblijkelijk niet 
gelukt, maar desondanks heeft hij misschien gehoopt bij een bezoek in het daaropvolgende jaar wel succes 
te boeken, maar in het voorjaar van 1491 zal hij tot de conclusie zijn gekomen, dat hij vanwege zijn 
ouderdom niet meer naar Oirschot zou kunnen reizen. Dat is te beluisteren in zijn codicil van 1491.04.20, 
waarin het zegt, dat hij is afgeleefd en door ouderdom gebroken, zodat hij zijn voornemen tot het 
oprichten van de cantorij niet meer kan uitvoeren. 34) 
In zijn codicil geeft kanunnik Engelbert summier aan, welk voorstel betreffende een regeling van de 
kwestie Best hij had gekoppeld aan zijn aanbod tot oprichting van een cantorij, en draagt hij zijn 
executeurs op om in deze richting verder te gaan met de onderhandelingen. 35) 
Het voorstel komt hierop neer: De kapitteldeken zal pastoor zijn van Best en alle inkomsten genieten. 
Daarvoor zal hij twee vervangers aanstellen als jaarpriesters (die elk jaar opnieuw gehandhaafd of 
ontslagen kunnen worden) van wie één in Best zal wonen en de ander in Oirschot. (De bedoeling zal zijn 
geweest, dat de kapelaan die in Oirschot woonde, 's zondags in Best de vroegmis zou gaan doen.) Alle 
kerkelijke parochiediensten zouden dan in Best gebeuren behalve dopen en begraven. 
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Ondanks het aandringen van een invloedrijk persoon als een Keulse kanunnik heeft dit voorstel geen 
genade kunnen vinden bij het Oirschotse kapittel. De hoop van Engelbert, dat zijn executeurs er wel in 
zouden slagen om dit alleszins acceptabele voorstel te doen aanvaarden, zou ijdel blijken. 
Het was misschien ook niet zo'n gelukkig idee, om voor de opening van het testament met een 
uitgesproken Bestse delegatie naar de Oirschotse kapitteldeken te stappen. De ontvangst van deze 
delegatie op het deurmatje wijst erop, dat deken Willem Aarts van Leende de bedoeling van het 
gezelschap niet kon waarderen. De parochie Best en de oprichting van de cantorij werden wel dik 
opgelegd aan elkaar gekoppeld. 
Bij het kapittel als geheel zal dit optreden zeker evenmin in de smaak gevallen zijn. Er gebeurde dan ook 
jarenlang niets. Of er in de tussentijd nog overleg geweest is, weten we niet. De bronnen zwijgen op dit 
punt, maar uit het vervolg wordt wel duidelijk, dat de inwoners van Best tot de conclusie zijn gekomen, 
dat onderhandelen met het kapittel geen zin meer had, zodat zij in arren moede besloten tot een andere 
weg. Vermoedelijk was de kwestie zelfs zo hoog gelopen, dat het kapittel, dat de rector van Best zoals alle 
rectoren van de Oirschotse hulpkerken als jaarpriester beschouwde, geweigerd heeft om Henrick Geerlics 
van de Mercrod, die tot 1495 als rector in de bronnen voorkomt, 36) te herbenoemen. 
De inwoners van Best, die ondertussen nog meer bijdragen aan de kerk hadden toegezegd, wendden zich 
nu tot de bisschop met het verzoek om het rectoraat van de kerk van Best te verheffen tot een beneficie 
(zodat de rector niet elk jaar moest worden herbenoemd) en een rector te benoemen, omdat het kapittel dit 
weigerde te doen. Aan dit verzoek voldeed de bisschop bij akte d.d. 1497.06.10. 37) De bisschop ontzag 
daarbij het kapittel, doordat hij ongeveer dezelfde voorwaarden stelde als in de stichtingsakte en doordat 
hij niet Henrick Geerlics van de Melcrod tot rector benoemde maar een mr. Godefridus van Eindhoven, 
die wij echter in de Oirschotse archieven niet konden speuren en die dus de functie vermoedelijk niet zelf 
heeft uitgeoefend maar Henrick Geerlics van de Melcrod heeft aangewezen als zijn vervanger. 
Het was niet ideaal maar de kerkelijke diensten in Best konden in de beperkte mate van de stichtingsakte 
doorgaan. 38) 
De reactie van het kapittel op de Bestse demarche en het bisschoppelijk ingrijpen ging alle perken te 
buiten. Een Oirschots overvalcommando onder leiding van de kapitteldeken zelf en verder bemand door 
een kanunnik, twee priesters en enkele notabelen trok naar de kerk van Best, brak met een meegebracht 
ploegkouter een kast open en roofde daaruit tijdens de Mis en met verwonding van de koster geld, 
documenten en misbenodigdheden met de bedoeling om verdere kerkelijke diensten in Best onmogelijk te 
maken. De officiaal van Luik kondigde het interdict (staking van alle kerkelijke diensten) af over Oirschot 
en dagvaardde de overvallers bij akte d.d. 1497.09.07 voor zijn rechtbank te Diest. 39) De schuldigen 
zullen daar zeker veroordeeld zijn, hetgeen een gevoelige vernedering was voor het kapittel en het meest 
voor de deken. Het vonnis is ons echter - helaas - niet bekend. 
Van de zijde van deken Willem Aarts van Leende is verder geen enkele machinatie tegen Best bekend, 
maar het zeer heeft nog vier jaar moeten uitzieken, voordat de cantorij werd opgericht. Ook toen zal de 
medewerking van deken en kapittel niet van harte geweest zijn, zoals we kunnen besluiten uit een poging 
van het kapittel in 1507 om de oprichting van het Bestse rectoraat ongeldig te laten verklaren. Bij 
bisschoppelijke uitspraak d.d. 1507.11.13 werd de oprichting echter volledig geldig verklaard. 40) 
Wij moeten er daarom rekening mee houden, dat Beertram van den Spijcker de cantorij mogelijk niet 
helemaal volgens de bedoeling van zijn heeroom heeft kunnen realiseren, maar genoegen genomen heeft 
met hetgeen voor het kapittel acceptabel was. Dit houdt in, dat we uit de codicillen van Engelbert van den 
Spijcker alleen geen conclusies kunnen trekken ten aanzien van de stichting der cantorij maar enkel uit de 
stichtingsakte d.d. 1501.06.23 zelf. Overigens was al duidelijk, dat de codicillen van Engelbert geen in alle 
punten exacte omschrijving geven van de bepalingen der te stichten cantorij. Hij voorzag al, dat het een 
kwestie zou worden van onderhandelen, waarin mogelijk iets toegegeven zou moeten worden om de zaak 
betreffende het rectoraat van Best wat gunstiger te kunnen regelen. Zijn oomzegger Beertram van den 
Spijcker zal echter door de kanunnik mondeling volledig zijn ingelicht over zijn bedoelingen, die 
vermoedelijk, wat de cantorij betreft, toch voor het overgrote deel gerealiseerd zijn. 
 
De inhoud van de stichtingsakte 
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Zoals dat meestal geformuleerd wordt in de oprichtingsakten van Oirschotse fundaties, wordt ook in deze 
akte eerst de wens van de oprichter omschreven, welke passage eindigt met het verzoek van de oprichter 
aan het kapittel om daaraan zijn instemming te geven. De akte eindigt dan met de instemming van het 
kapittel met dit verzoek en de oprichting door Beertram en het kapittel. 41) 
 
De cantorij geen beneficie maar een officie 
Als eerste wordt gesteld, dat Engelbert van den Spijcker heeft bedoeld in Oirschot een cantorij op te 
richten naar het voorbeeld van de cantorij, die in de kerk van Hilvarenbeek is opgericht door Giselbert 
Back. 42) Nu was de cantorij van Hilvarenbeek een beneficie en vermoedelijk zou het Engelbert van den 
Spijcker wel liever geweest zijn ook de Oirschotse cantorij op te richten als een beneficie, maar hij heeft 
het nooit uitdrukkelijk zo geformuleerd en in deze passage en ook in de passage van de oprichting wordt 
de cantorij steeds betiteld als officie. Zij is dus geen beneficie, hoe dikwijls zij in later tijd ook foutief als 
zodanig genoemd wordt. 43) 
Overigens doet de al of niet aanwezige goedkeuring door bisschop of paus niets af aan de status van 
beneficie of officie, zoals wel gesuggereerd is. 43) Het Oirschotse kapittel kende zichzelf ook in deze een 
quasi-bisschoppelijke bevoegdheid toe, die van hogerhand nooit is bestreden. Het kapittel beschouwde de 
in Oirschot enkel op gezag van dat kapittel opgerichte kapelanieën als beneficies, tenzij ze uitdrukkelijk 
als officie waren opgericht, ook al werd de term 'beneficie' meestal niet gebruikt maar enkel de term 
'altare' of 'capellania'. 44) Het beneficie van Sint Anna en Oda, dat op verzoek van Margriet Beelaerts 
krachtens pauselijke machtiging werd opgericht bij akte d.d. 1507.03.05, behoefde volgens het kapittel 
nog de kapittel-goedkeuring, die gegeven werd bij akte d.d. 1507.04.15. 45) 
 
De cantor geen kanunnik maar in vele opzichten gelijk gesteld 
Daar de cantor een functie uitoefende in het kapittel door leiding te geven aan de zang van de kanunniken, 
gaat men er gemakkelijk van uit, dat hij kanunnik was. toch was dit niet zo. Wel werd hij in meerdere 
opzichten gelijkgesteld met een kanunnik doordat hij een plaats kreeg in de kanunnikenbanken en in de 
processie naar anciënniteit van benoeming en doordat hij de kanonikale kledij droeg. Dat hij desondanks 
geen kanunnik was, blijkt ten overvloede uit de bepaling, dat hij naast cantor eventueel ook nog kanunnik 
kon worden, indien hij als zodanig wettelijk (door de hertog of de plaatselijke heer) zou worden 
voorgedragen. 46) Zover wij kunnen nagaan, is dit echter nooit gebeurd. Hij had dus geen stem in het 
kapittel en geen aandeel in de kapittelinkomsten. Vermoedelijk was zijn inkomen uit de cantorij wel in 
dezelfde orde van grootte als het inkomen van een Oirschotse kanunnik. 
 
De collator of patronus 
In zijn codicil d.d. 1491.04.20 had Engelbert van den Spijcker als zijn wens uitgesproken, dat de bezitter 
van de ouderlijke hoeve in Best de cantor ter benoeming zou voordragen aan het kapittel. Meer dan een 
wens was dit echter niet, omdat niet hij eigenaar was van deze hoeve maar zijn oomzegger Beertram, die 
ook zijn executeur was. Deze heeft de bedoelde bepaling inderdaad in de stichtingsakte laten opnemen. 
Er is soms beweerd, dat Beertram van den Spijcker naast collator ook cantor geweest zou zijn (rector van 
de cantorij), 47) vermoedelijk op basis van een engiszins warrige passage uit het codicil van Engelbert. 
Dit is natuurlijk zeer wezenlijk in strijd met elke rechtsopvatting, omdat hij dan praktisch zichzelf zou 
benoemen. Deze mogelijkheid wordt bovendien uitdrukkelijk uitgesloten door de stichtingsakte. Daarin 
wordt ervan uitgegaan, dat de oudste zoon van Beertram van den Spijcker zijn vader moet opvolgen in het 
bezit van de ouderlijke hoeve en als zodanig in het collatorschap van de cantorij en zo eveneens in de 
volgende generaties. Nu wordt daar ook de mogelijkheid besproken, dat deze oudste zoon clericus is en 
graag cantor wil worden. Daaromtrent wordt bepaald, dat deze oudste zoon dan eerst de hoeve en het 
collatorschap moet overdragen aan zijn in leeftijd volgende broer en dat deze laatste dan zijn oudste broer-
clericus kan voordragen als cantor. 48) 
Het bezit van de ouderlijke hoeve en het collatorschap van de cantorij zouden onverbrekelijk aan elkaar 
verbonden zijn en overgaan op de oudste zoon van elke generatie. Slechts bij het ontbreken van een 
nakomeling in de mannelijke lijn zouden beide kunnen overgaan op een schoonzoon. 
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Voorwaarden voor benoeming tot cantor 
In het raam van het Oirschotse kapittel was het vanzelfsprekend, dat de cantor een seculier geestelijke zou 
zijn onder de jurisdictie van het kapittel. Gezien zijn functie in het kapittel zou hij bedreven moeten zijn in 
de kerkelijke zang en daarin speciaal opgeleid, maar dit wordt niet met evenveel woorden gestipuleerd. Er 
wordt slechts gezegd, dat hij geschikt moet zijn (personam idoneam) en bekwaam (habilis et idoneus) zo 
mogelijk uit de naaste familie van de stichter. Enkel indien daar geen geschikte geestelijke aanwezig was, 
mocht een buitenstaander benoemd worden. Het was toegestaan (zowel uit de familie als daarbuiten) een 
geschikte geestelijke te benoemen, die nog geen priester was. Totdat hij priester gewijd werd, moest dan 
de functie van cantor worden waargenomen door een geschikte priester tegen een gepaste vergoeding. De 
overblijvende inkomsten van de stichting mocht de jonge geestelijke dan gebruiken voor de bekostiging 
van zijn studie in noord-west Europa bijvoorbeeld (uitdrukkelijk genoemd) Parijs, Leuven of Keulen. Hij 
mocht echter niet gaan studeren 'ultra montes' over de bergen' en moest, zodra hij de leeftijd had, de 
priesterwijding ontvangen en zelf zijn functie in Oirschot komen uitoefenen. 
De voorwaarde, dat de jonge cantor niet 'ultra montes' mocht gaan studeren, zal de lezer mogelijk 
bevreemden, maar is in de omstandigheden van die tijd goed te begrijpen. De bedoeling van de stichter 
was immers om zeker te stellen, dat de aangewezen cantor zijn taak persoonlijk zou uitoefenen. Indien de 
cantor echter ging studeren 'ultra montes' met name aan de bekende universiteiten van Italië zoals Bologna 
en Rome, kon hij gemakkelijk meer lucratieve functies verkrijgen dan de Oirschotse cantorij. Het was niet 
de bedoeling van de stichter om de carrièremogelijkheden van zijn familieleden te bevorderen maar juist 
de eredienst in de kerk van zijn geboortedorp. 
Daarom moest de cantor bij het aanvaarden van zijn ambt ook een speciale eed afleggen, dat hij de 
cantorij nooit zou ruilen tegen een andere functie zonder speciaal verlof van het kapittel en de collator. 
Ook moest hij bij die aanvaarding zweren, dat hij persoonlijk zou resideren en zijn functie uitoefenen en 
geen apostolisch indult of een andere 'titulus coloratus' zou gebruiken om zich aan deze bepalingen te 
kunnen onttrekken. 
Bij de aanvaarding van zijn functie zou de cantor zoals de kanunniken het voor hen gebruikelijke 
intredegeld betalen. 
In de stichtingsakte is ook opgenomen, zoals in de meeste dergelijke akten, dat de cantor zich stichtelijk 
moest gedragen en geen concubine of verdachte vrouw in of buitenshuis mocht hebben. 49) In zijn codicil 
van 1491.04.20 had Engelbert als een wijze oude man dit nader gepreciseerd door als zijn bedoeling uit te 
spreken, dat de cantor zijn zuster of nicht als huishoudster zou hebben. 50) Blijkens zijn (en ook onze 
historische) ervaring was dat in die tijd de enig veilige garantie voor de onderhouding van het celibaat. 
 
De taak van de cantor 
Aan de getijden, die door het kapittel gebeden werden in de kerk, en aan de dagelijkse hoogmis moesten 
in principe alle in Oirschot wonende geestelijken deelnemen. Dit waren dagelijks meerdere uren durende 
plechtigheden. De cantor had daarbij de leiding van de zang der geestelijkheid en diende zelf de 
moeilijkste passages voor zijn rekening te nemen. 
In de stichtingsakte wordt bepaald, dat op alle grotere feesten - en dat waren er in die tijd heel wat - de 
cantor geassisteerd door de rector van het altaar van het H.Kruis en de rector van de Latijnse school 
speciaal het zingen van de antifonen en het intoneren van de psalmen moest verzorgen in de eerste 
vespers, de metten (en lauden), de hoogmis en de tweede vespers. 
Naast de leiding van de zang had hij ook de taak om wekelijks twee Missen op te dragen, een op zondag 
en een bij voorkeur op woensdag, de ene week zo mogelijk ter ere van O.L.Vrouw en de andere week 
voor de zielerust van de stichter en diens familie. 49) 
 
De inkomstenbronnen van de cantorij 
Aan het einde van de stichtingsakte worden kort de door Engelbert van den Spijcker ter beschikking 
gestelde inkomstenbronnen van de cantorij opgesomd. Zij bestaan uit onroerende goederen, jaarpachten en 
-renten. 51) 
Als eerste wordt genoemd het belangrijkste bezit, de hoeve Mensfort onder Woensel, die door Engelbert 
gekocht was en waarbij hij later nog gronden had bijgekocht om ze aan deze boerderij toe te voegen. De 
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grootte van deze boerderij wordt niet opgegeven en kan slechts gegist worden uit het feit, dat deze hoeve 
tijdens de inlijving van Nederland bij Frankrijk in beslag genomen werd en verkocht als een boerderij van 
21 ha, voor Meierijse begrippen een groot bedrijf, dat aan pacht een behoorlijk inkomen kon opleveren. 
52) 
Ook van de andere onroerende percelen wordt slechts in enkele gevallen de grootte opgegeven. Het waren 
de volgende: anderhalve bunder ( = 2 ha.) beemd in Best gekocht van Henrick Aerts, een akker van zes en 
een half lopense 'dat Laer' in Best ook gekocht van Henrick Aerts, enkele aaneengelegen erven onder 
Hedel (Oirschot) in pacht bij Aert zoon van heer Jordaan van Geldrop, de Ackermansbeempt onder 
Verrenbest en een beemd van elf lopense 'den Doernkensacker' in Oirschot aan de Lerpt bij het huis van 
Elisabeth Harnismekers. De Ackermansbeempt onder Verrenbest komt het meest in aanmerking als het 
perceel dat later 'De Kantersche Velden' wordt genoemd, zoals beschreven door R. Rosier in het vorige 
nummer van Campinia. 53) 
Blijkens dezelfde publicatie waren er later nog heel wat meer gronden in bezit van de cantorij dan de hier 
genoemde, hetgeen in overeenstemming is met de eindopmerking in de stichtingsakte, waarin wordt 
gememoreerd, dat Beertram van den Spijcker voor de cantorij nog beschikte over meerdere speciën en 
vorderingen, die hij in 'bona hereditaria"erfelijke goederen' zou beleggen. 
Naast de onroerende goederen kreeg de cantorij nog de volgende jaarpachten: 1 mud rogge verschuldigd 
door Laurens Thomassen te Eindhoven, 1 mud rogge verschuldigd door Jan Cretsers te Eindhoven, 2 mud 
en 2 lopen rogge verschuldigd door Gielis Lucassen te Mensfort, 7 lopen rogge verschuldigd uit goederen 
van Willem van Audenhoven onder Best en Liempde, 11 lopen rogge verschuldigd door Jan Mey kuiper te 
Verrenbest, 3 mud en 7 lopen rogge verschuldigd door Goessen Thomassen te Best en 1 mud rogge 
verschuldigd door Gerard van der Hoeven te Best, tesamen 10 mud en 3 lopen rogge, en bovendien nog 
een jaarrente van 2 Rijnsgulden verschuldigd door Peter Deurkens te Eindhoven. 
Alles tesamen had de cantorij voor Oirschotse begrippen een behoorlijk inkomen. 
Samenvattend kunnen we zeggen, dat de oprichting van de Oirschotse cantorij een specimen was van de 
zorg die de mensen van de vijftiende eeuw hadden voor een stijlvolle uitoefening van de eredienst, die 
door een relatief groot aantal geestelijken namens de christelijke gemeenschap aan God werd gebracht. 
Zoals in vele dergelijke stichtingen probeerden de stichters garanties in te bouwen voor een goede 
naleving van hun opzet en tegen cumulatie van beneficies en overtreding van de celibaatsplicht. 
Tegelijkertijd heeft Engelbert van den Spijcker met geduld en diplomatiek overleg getracht om voor Best 
te bereiken, dat daar ter plaatse zo ruim mogelijke kerkelijke service zou worden geboden. 
 
NOTEN 

1. A.M. Frenken, Documenten betreffende de kapittels van Hilvarenbeek, Sint-Oedenrode 
en Oirschot, 's-Hertogenbosch 1956, blz. 215-227. 

2. Frenken, Documenten, blz. 176 en 218 e.v. onderscheidt slechts twee codicillen. Hierop 
zal ter plaatse worden ingegaan. 

3. Oirschots schepenprotocol van 1508 A, fol. XIII; 1509 A, fol. XXXVIIIv°. 
4. Zie de titelbladzijden van de schepenprotocollen der betreffende jaren. 
5. Oirschots schepenprotocol van 1477, fol. 3; 1482, fol. 13. 
6. Oirschots schepenprotocol van 1485, fol. 21. 
7. Oirschots schepenprotocol van 1512 A, fol. VVO; 1513 B, fol. IVv°. 
8. Frenken, Documenten, blz. 216: 'Acta fuerunt in scalgiata domus residentie prelibati 

domini Wihelmi Arnoldi decani 
9. Dr. J.W.M. Peijnenburg, 'De cantorij van Oirschot', in De comme geopend, Eindhoven 

1983, blz. 61-70. 
10. Frenken, Documenten, blz. 218: 'Noluit tamen idem testator eosdem suos executores ad 

ulteriora exsolvenda arctari preterquam de rebus et bonis ac debitis et creditis suis 
predictis ad ipsos contigerit pervenire'. 
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11. Frenken, Documenten, blz. 217: '…atque etiam illa quae debitis suis et legatis so- 
lutis superesse contigerit, honesto viro Beertkino, filio fratris ipsius testatoris, quorum 
dispositionem et distributionem eidem dumtaxat presentium tenore commisit atque 
committit, tradent 

12. Frenken, Documenten, blz. 217: '... eorum fidei commisit et plenariam dedit auctoritatem 
ut de bonis et rebus ac debitis et creditis universis ipsius testatoris post obitum suum 
relinquendis etiam in quibuscunque locis consistentibus diocesi tamen Leodiensi 
dumtaxat excepta ... se intromittant 

13. Frenken, Documenten, blz. 217: '... diocesi tamen Leodiensi dumtaxat excepta, ubi de 
nonnulis bonis disponendi plenariam sibi reservavit et presentium tenore reservat 
potestatem 

14. Frenken, Documenten, blz. 217: 'Item voluit idem testator, quod si ipsum imposterum ... 
per scripturam manus sue proprie etiam nulla sollempnitate iuris adhibita et absque 
testibus aut coram notario vel presbytero et testibus vel coram duobus testibus quitquam 
specialiter disponere contingat quod talismodi dispositio et ordinatio… perinde valeant 
…acsi in presenti instrumento inserte forent…’ 

15. Frenken, Documenten, blz. 216: '... ego notarius instrumentum publicum ... ad 
manus meas recepi, aperui ibidemque contenta inibi necnon in tribus aliis papiri foliis 
eidem littere clause sive instrumento inclusis ipsis legi, publicavi et exposui'. 

16. Frenken, Documenten, blz. 218: '... ex quo decrepitus sum et senio confractus, propositum 
meum fundandi in ecclesia matrici Sancti Petri in Oirschot unum officium ad instar 
cantorie in Beeck iure patronatus efficere non valeo.' 

17. 'Ergo hoc perficiendum, exequendum et ad effectum deducendum committo Beertkino 
prefato nepoti meo…’ 

18. 'Ego, Engelbertus Spijcker iuxta potestatem michi in testamento meo reservatam de bonis 
meis in Oirschot, Meyensvoert ac aliunde in diocesi Leodiensi relinquendis et disponendis 
eligo executorem meum Beertkinum filium fratris mei Johannis ad exequendum 
testamentum seu uitimam istam voluntatem meam prout sequitur.' 

19. Frenken, Documenten, blz. 219: '... inquantum executores cum decano et capitulo ibi 
concordare poterint sub forma eisdem oblata et per meipsum proposita, videlicet quod ipsi 
redditus capelle et fraternitatis Sancti Odulphi incorporarentur et unirentur decanatui ...' 
De exacte inhoud van het voorstel zullen we later bespreken. 

20. Frenken, Documenten, blz. 221: 'Scriptum per me Johannem Waelwijck, notarium, altera 
Servatii anno nonagesimo secundo. Ego, Engelbertus Spijcker, …hanc clausulam ... ex 
ore meo conscribi feci… In fidem et testimonium premissorum: Engelbertus Spijcker 
manu propria.' 

21.  Frenken, Documenten, blz. 176; Peijnenburg, Cantorij, blz. 62. 
22. Frenken, Documenten, blz. 221: '... istam clausulam immutavi ex ore et de mandato 

domini mei decima nona die mensis maii presente Godefrido, nepote domini mei, anno 
nonagesimo secundo.' 

23. 'Et quia impotens existens in corpore, licet corde robustus, sic istas clausulas subsignavi 
signo meo parvo notariatus.' 

24.  'Item volo, quod Johannes, minister meus, novis vestibus usque ad camisiam vestiatur, 
quia fideliter michi ministravit. Similiter neptem meam Agnetam, neptem sororis mee, 
vestiatur absque pecuniis sibi legatis. (foutieve constructie) Sic signatum et subscriptum: 
Johannes Duynordre.' 

25. Frenken, Documenten, blz. 176; Peijnenburg, Cantorij, blz. 62. 
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26. Frenken, Documenten, blz. 226. De akte formuleert de oprichting aldus: 'Nos igitur, 
decanus et capitulum huiusmodi cantoriam, sicut prefertur, de nostris consensu et 
voluntate in pretacta nostra ecclesia fundatam, erectam et dotatam, in perpetuum 
ecclesiasticum officium ereximus et erigimus per presentes.' 

27. De beschrijving van de historische context is goeddeels gebaseerd op mijn publicatie 'Een 
parochie in wording: Best 1437 - 1553', in De comme geopend, blz. 34-59. De 
beginperiode zullen we kort samenvatten. Voor uitgebreider informatie daaromtrent zij 
naar het genoemde artikel verwezen. 

28. R.A.N.B., A.K.O., I 166, nr. 14. Frenken, Documenten, blz. 234-237. 
29. Samengevat in 13 punten: Lijten, Een parochie, blz. 37. 
30. Lijten, Een parochie, blz. 39 voor uitgebreide argumentatie. 
31. Oirschots schepenprotocol van 1471, fol. 5vo. 
32. Frenken, Documenten, blz. 255-258. J. Lijten, 'De Oirschotse kapittelstatuten tot 1500', in 

Campinia jrg. 17 (1987), blz. 5-30, m.n. blz. 16 e.v. en 21 e.v. 
33. Frenken, Documenten, blz. 258; Lijten, Kapittelstatuten, blz. 23. 
34. Frenken, Documenten, blz. 218. Zie de tekst in noot 16. 
35. Frenken, Documenten, blz. 219: 'Etiam placet michi, inquantum executores cum decano 

et capitulo ibidem concordare poterint sub forma eisdem oblata et per meipsum proposita, 
videlicet quod ipsi redditus capelle et fraternitatis Sancti Odulphi incorporarentur et 
unirentur decanatui auctoritate apostolica vel ordinaria expensis vicinorum de Best et 
Aerle et quod decanus tunc teneret duos (er staat foutief: do-minos) capellanos 
amovibiles, qui equaliter participarent et unus moraretur in Oerschot et alius in Best en 
quod illi de Aerle et Best tunc haberent omnia sacramenta ecclesiastica demptis baptismo 
et sepultura.' 

36. Oirschots schepenprotocol van 1495, fol. XXXvo. 
37. R.A.N.B., A.K.O., 1 166, nr. 25. Frenken, Documenten, blz. 183. 
38. Lijten, Een parochie, blz. 41. 
39. Deze overval is enkel bekend uit de akte van dagvaarding, bewaard in R.A.N.B., Archief 

der Heusdense Cisterciënserkloosters Mariënkroon en Mariëndonk, inv. nr. 47, 
gepubliceerd in Campinia jrg. 11 (1981), blz. 33-42, met vertaling. Dat zij voor de 
hulprechtbank in Diest werden gedaagd, hangt samen met het Brabantse privilege 'de non 
evocando', dat inhield, dat een onderdaan van Brabant niet voor een rechtbank buiten 
Brabant gedaagd kon worden. Daarom had de bisschop van Luik een hulprechtbank (op 
dat moment) in Diest binnen het hertogdom Brabant. 

40. R.A.N.B., A.K.O., I 166, nr. 29. Frenken, Documenten, blz. 183. 
41. Zie de tekst hiervan in noot 26. 
42. Frenken, Documenten, blz. 222: '... iuxta formam et tenorem cantorie pridem in ecclesia 

de Beecke per quondam venerabilem virum dominum et magistrum Gisbertum Back 
fundate et dotate 

43. Peijnenburg, De cantorij, blz. 63. 
44. Frenken, Documenten, blz. 230, 237, 242 en 245, in welk laatste geval de term 

'beneficiën' wel gebruikt wordt. 
45. Frenken, Documenten, blz. 190. 
46. Frenken, Documenten, blz. 223, alinea 2. 
47. Frenken, Documenten, blz. 176; Peijnenburg, De cantorij, blz. 62. 
48. Frenken, Documenten, blz. 224: 'Item si contigerit aliquo tempore futuro, quod heres et 

possessor domus et aliarum hereditatum predictarum puta patronus dicte cantorie esset 
personaliter clericus sufficiens ad obtinendam ipsam cantoriam, poterit dum eadem 
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vacaverit ad eandem promoveri, immo erit preferendus si hoc optaverit, ita videlicet quod 
tunc ipse resignet pretactam domum cum camera et suis attinentiis unacum iure 
patronatus proximiori heredi de consanguinitate predicta et tunc per eundem possessorem 
domus tamquam patronum nobis ad dictam cantoriam presentabitur 

49. Frenken, Documenten, blz. 224 e.v. 
50. Frenken, Documenten, blz. 219. 
51. Frenken, Documenten, blz. 226. 
52. Peijnenburg, De cantorij, blz. 65. 
53. R. Rosier, 'De Kantersche velden in Best', in Campinia jrg. 23 (1993), blz. 171 e.v.v. 


